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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 Modul Mata Pelajaran Seni Budaya ini sebagai salah
satu buku pelengkap dan buku kerja siswa SMK ISLAM PB. SOEDIRMAN I tingkat XII (duabelas)
semester 5 dan 6 untuk Kompetensi Keahlian TKRO.
E – Book / Jobsheet / Lembar Kerja 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 3.10 sampai 3.20 dan KD 4.10 Sampai KD 4.20 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 Modul 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, 2 Juli 2020
Penyusun

Tri Wahyuningsih, S.Pd
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Kumpulan Pasangan KD Pengetahuan (3) dan KD Ketrampilan
(4) di bahas dalam modul ini sesuai dengan Alokasi Waktu yang
telah dipetakan. Setiap pembelajaran memuat beberapa
materi yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan
pembelajaran.

KD. 3.10 & KD.4.10

KD. 3.15 & KD. 4.15

KD.3.11 & KD. 4.11
KD. 3.12 & KD. 4.12

KD.3.14 & KD. 4.14

KD.3.13 &KD 4.13

KD.3.18 & KD. 4.18
KD. 3.16 & KD.4.16

KD. 3.17 & KD.4.17

KD.3.20 &KD 4.20
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KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR :
3.10. Menganalisis perencanaan produksi massal
4.10. Membuat perencanaan produksi massal
KD/INDIKATOR SKKNI
KD/INDIKATOR IDUKA
MATERI PEMBELAJARAN

A. Pengertian Produksi Massal
Secara umum, yang dimaksud dengan perencanaan proses produksi adalah
perencanaan sekumpulan aktivitas produksi yang akan berlangsung mulai dari input,
pemrosesan, sampai menghasilkan produk (output). Produksi adalah sebuah kegiatan yang
dilakukan untuk menghasilkan produk.
Jenis produksi jika dilihat dari segi lapangan usaha meliputi produksi ekstraktif.
Agraris, industri, perdagangan, transportasi, dan jasa. Adapun jenis produksi berdasarkan
sifatnya meliputi produksi massal dan satuan.
1. Jenis produksi berdasarkan lapangan usaha
Jenis produksi berdasarkan lapangan usaha adalah sebagai berikut :
a. Produksi Ekstraktif
Ekstraktif adalah lapangan usaha produksi yang kegiatannya mengumpulkan,
menggali, dan mengambil barang-barang yang sudah disediakan oleh alam.
Contohnya: menangkap ikan di laut, pertambangan, dan penggalian.
b. Produksi Agraris
Agraris adalah lapangan usaha produksi yang kegiatannya mengolah alam atau
memanfaatkan tanah agar dapat menghasilkan, dan memperbanyak barang. Contoh:
pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan.
c. Produksi Industri
Industri adalah lapangan usaha yang kegiatannya mengolah bahan mentah dan
bahan penolong untuk dapat menghasilkan barang jadi atau barang setengah jadi.
Contohnya: industri pakaian, industri makanan, industri kosmetika, industri tekstil,
dan industri semen.
d. Produksi perdagangan
Perdagangan adalah lapangan usaha yang kegiatannya sebagai perantara
pemindahan hal milik barang dari produsen ke konsumen dengan cara
memperjualbelikannya yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya:
distributor, dealer, grosir, pedagang (toko/keliling).
e. Produksi pengangkutan/ Transportasi
Pengangkutan adalah lapangan usaha yang kegiatannya memperpendek jarak,
antara produsen dan konsumen melalui pemindahan barang dari suatu tempat ke
tempat lain. Contohnya: perusahaan pengangkutan barang melalui darat, laut, dan
udara.
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f. Produksi jasa
Jasa adalah lapangan usaha yang kegiatannya memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Contohnya: dokter, guru, bank, psikolog, dan perbengkelan.
2. Jenis produksi berdasarkan sifatnya
Jenis produksi berdasarkan sifatnya adalah sebagai berikut :
a. Produksi massal
Produksi massal adalah produksi yang dibuat untuk kepentingan massa atau umum
dan dibuat secara massal dalam jumlah banyak, misalnya produksi rokok, sabun,
kendaraan, dan minuman. Produksi massal adalah metode memproduksi barang
dalam jumlah yang besar dengan biaya rendah per unitnya.
b. Produksi satuan
Produksi satuan adalah produksi yang dibuat berdasarkan pesanan dengan tujuan
untuk melayani kepentingan peroranganatau pesanan yang dibuat dengan jumlah
terbatas.
B. Karakteristik Produksi Massal
Produksi massal memiliki beberapa ciri utama. Adapun ciri-ciri tersebut adalah sebagai
berikut.
1. Produk dihasilkan dalam jumlah besar (produksi besar-besaran).
2. Tujuan produksi adalah untuk menguasai pasar.
3. Produk dijual di pasar bebas (free market).
4. Variasi produk kecil.
5. Harus ada persediaan untuk memenuhi permintaan pada masa tunggu (lead time).
6. Standardisasi urutan produk dan proses.
7. Memiliki mesin khususu dengan kapasitas produksi yang lebih tinggi.
8. Mempersingkat waktu siklus produksi.
9. Lebih rendah dalam persediaan proses.
10. Aliran material, komponen, dan suku cadang yang terus-menerus.
11. Perencanaan produksi dan kontrol mudah
12. Penanganan material dapat sepenuhnya otomatis.
1. Keuntungan Produksi Massal
Produksi massal memiliki beberapa keuntungan. Adapun keuntungan dari produksi massal
itu adalah sebagai berikut.
1) Tingkat produksi tinggi dengan mengurangi waktu siklus.
2) Proses inventarisasi mudah.
3) Biaya manufaktur per unit rendah.
2. Keterbatasan Produksi Massal
Keterbatasan produksi massal meliputi hal-hal berikut ini.
1) Penghentian satu mesin akan menghentikan jalur produksi keseluruhan.
2) Tata letak garis membutuhkan perubahan besar dengan perubahan dalam desain
produk.
3) Tingginya investasi pada fasilitas produksi.
Produksi massal dapat mengakibatkan sumber daya yang terbuang sia-sia. Membentuk
jalur perakitan otomatis biasanya padat modal.
C. Perencanaan Produksi Massal
Kegiatan/ proses produksi akan didahului dengan membuat rencana produk dan
rencana produksinya. Terkait dengan hal ini, ada persoalan mendasar yang harus dijawab.
No : F.02.55
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Perencanaan produk bersifat lebih luas dari perencanaan produksi. Perencanaan produk
bersifat jangka panjang dan umum, sedangkan perencanaan produksi bersifat taktis dan
jangka pendek.
Perusahaan baru memiliki perencanaan produk dan perencanaan produksi yang
berbeda dengan perusahaan lama. Perusahaan baru belum memiliki banyak pengalaman
mengenai produk/jasa yang dihasilkan. Sukses tidaknya seorang perusahaan dalam kegiatan
produksi sangat bergantung pada pemahamannya mengenai pengendalian produksi mulai
dari perencanaan produksi (praproduksi), proses produksi, hingga kegiatan produksi selesai
(pascaproduksi).
Proses pengambilan keputusan pengendalian produksi dapat digambarkan sebagai
berikut :
1. Aspek bentuk produksi yang akan dibuat (What)
Aspek ini menuntut perusahaan atau wirausahaan untuk dapat memilih salah satu dari
dua cara berikut :
a) Market-pull, yaitu memproduksi dan menjual produk atas dasar pertimbangan
membuat apa yang dapat dijual. Jenis produk yang akan dihasilkan ditentukan
berdasarkan permintaan pasar.
b) Technology-push, yaitu memproduksi dan menjual produk atas dasar pertimbangan
“menjual apa yang dapat dibuat”. Jenis produk yang akan dihasilkan ditentukan
berdasarkan teknologi yang dimiliki dan dikuasai perusahaan.
2. Aspek volume produk (How)
Aspek ini berhubungan dengan jumlah produk yang akan dihasilkan/diproduksi.
Pada umumnya dikenal dua cara atau teknik untuk menentukan jumlah produk yang
akan diproduksi.
a. Teknik nonstatistika atau teknik pertimbangan
Teknik nonstatistika adalah penentuan volume atau jumlah produk yang harus
dibuat dan dijual dengan didasarkan atas pendapat/ pertimbangan seseorang atau
sekelompok orang, baik manajemen perusahaan maupun dari luar perusahaan.
Adapun teknik yang banyak digunakan adalah sebagai berikut.
1) Pertimbangan tenaga penjual
2) Pertimbangan eksekutif
3) Pertimbangan tenaga ahli
b. Teknik statistika atau teknik analisis kuantitatif
Teknik statistika adalah penentuan volume produksi berdasarkan analisis
kuantitatif terhadap data-data masa lalu dan proyeksi masa yang akan datang
dengan menggunakan rumus-rumus statistika tertentu. Biasanya perusahaan
menggunakan rumus regresi matematika. Teknik ini membutuhkan data-data
kuantitatif mengenai produksi dan penjualan sebelumnya untuk dapat membuat
perkiraan bagi produksi dan penjualan yang akan datang.
3. Aspek kombinasi produk
Aspek ini berhubungan dengan masalah jumlah produk yang akan diproduksi
untuk setiap jenisnya.
Berikut ini contoh kendaraan yang diproduksi massal.
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Gambar 1. Mobil AMMDes
PENILAIAN HASIL BELAJAR
A. Penilaian Sikap
Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C,
Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung
diluar KBM)
No Hari/Tanggal

Nama Peserta Didik

Nama
Kejadian/Perilaku

Tindak Lanjut

1
2
B. Penilian Pengetahuan (Essay)
Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, dengan
token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Produksi massal adalah tipe produksi yang bisa menekan harga per satuan produk.
Uraikan apa yang dimaksud dengan produksi massal !
2. Sebelum melaksanakan kegiatan produksi maka ada proses yang harus diperhatikan
dalam pengambilan keputusan pengendalian produksi. Uraikan proses tersebut dengan
menggunakan instrumen pertanyaan berikut ini.
a. What. Apa ?
b. Why. Mengapa ?
c. Who. Siapa ?
d. Where. Dimana ?
e. When. Kapan ?
f. How. Bagaimana ?
3. Kegiatan produksi massal memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Uraikan
kelebihan dan kekurangan dari produksi massal tersebut !
4. Berikut beberapa contoh produk yang diproduksi dengan produksi massal kemudian
uraikan kelebihan dari pemilihan produksi massal tersebut !
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No
Soal
Essay

Bobot
Persoal
Essay

Skor
Penilaian

1

10

100

2

60

3

15

4

15

Kur Terintegrasi Iduka

Nilai
Nilai Perolehan =
Jumlah bobot Soal
Essay Terjawab
dengan Benar
Nilai
Paraf
Siswa
Guru
………

………

C. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses
Perencanaan produksi massal dengan menggunakan instrument 5 W 1H !
Ketentuan Soal :
 Buat laporan
 Presentasi di depan kelas
Penskoran Penilaian Ketrampilan Projek
No
1.

2.

3

5

Komponen/Sub Komponen

Skor/Bobot
Penilaian

Kesesuaian Projek

65

a. Carilah kelompok kerja heterogen maksimal 4 orang

5

b. Amatilah prototype produk yang telah kalian buat

10

c. Buatlah perencanaan produksi massal dengan
menggunakan instrument 5 W 1H
d. Buatlah laporan

40

Hasil

20

Kesesuaian prosedur pembuatan proyek dengan ketentuan
soal

20

Waktu/Sikap

15

Ketepatan waktu dan sikap kerja

15

Rev : 02

10

No : F.02.55

MODUL ELEKTRONIK

Kur Terintegrasi Iduka

Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses
KET

Proses

Waktu

Nilai Siswa
Maks/Perolehan

Paraf Guru

Skor Maksimal

85

15

100

…………..

Nilai

Paraf Siswa

………………

……………

Paraf Guru
……………
…..

Man Jadda Wajada
Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil
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KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR :
3.11. Menentukan indikator keberhasilan tahapan produksi massal
4.11. Membuat indikator keberhasilan tahapan produksi massal
KD/INDIKATOR SKKNI
KD/INDIKATOR IDUKA
MATERI PEMBELAJARAN

A. Proses Produksi
Dalam pelaksanaannya, proses produksi memerlukan waktu yang berbeda-beda. Ada yang
singkat, dan ada juga yang prosesnya cukup panjang. Berdasarkan cara pelaksanaannya,
proses produksi dapat dibedakan menjadi empat jenis.
1. Produksi jangka pendek
Produksi jangka pendek adalah kegiatan produksi yang cepat dan langsung
menghasilkan produk (barang/jasa) bagi konsumen. Contohnya adalah produksi
makanan seperti roti bakar, cakwe, dan gorengan.
2. Produksi jangka panjang
Produksi jangka panjang adalah kegiatan produksi yang membutuhkan waktu cukup
lama. Misalnya, menanam padi, menanam kopi, dan membangun rumah.
3. Produksi terus-menerus
Produksi terus-menerus adalah kegiatan produksi yang melakukan pengolahan berbagai
bahan baku secara terus-menerus. Misalnya, pabrik yang memproduksi kertas, gula, dan
karet.
4. Produksi berselingan
Produksi berselingan adalah kegiatan produksi yang mengolah bahan-bahan baku
dengan cara menggabungkannya menjadi suatu barang jadi. Misalnya, proses
pembuatan sepeda motor, dimana setiap bagiannya diproduksi secara terpisah (setiap
ban, mesin, knalpot, dan lainnya). Proses penggabungan bagian-bagian tersebut
menghasilkan sebuah sepeda motor.
B. Tahap Perencanaan Produk
Sebelum melakukan perencanaan produksi, ada perencanaan produk yang harus dilalui.
Perencanaan produk adalah berbagai tahapan yang harus dilalui secara bertahap dan dengan
pengkajian terus-menerus. Tahap-tahap perencanaan produk dimulai dari ide produk yang
digambarkan sebagai berikut.
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Ide Produk

Seleksi
Ide Produk

Desain Awal

Desain Akhir

Testing

Prototipe

Implementasi

Gambar 2. Tahap Perencanaan Produk

1. Ide produk
Ide produk disusun berdasarkan dorongan pasar yaitu kebutuhan konsumen, dorongan
teknologi yaitu kemampuan perusahaan dalam riset dan pengembangan, dan koordinasi
antar fungsi manajemen yaitu keuangan, pemasaran, dan personalia.
Bagi wirausaha, penelitian produk yang dilakukan dibedakan atas penelitian terhadap
proses produksi dan pada produk yang dihasilkan.
a. Penelitian proses produksi. Penelitian proses produksi dimaksudkan untuk
memperbaiki proses produksi. Perbaikan dilakukan terhadap produksi yang sedang
berjalan maupun produksi barang .
b. Penelitian produk. Penelitian produk ditujukan untuk perubahan/perbaikan produk
yang sudah ada disesuaikan dengan selera konsumen.
2. Seleksi ide produk
Seleksi ide produk disusun berdasarkan evaluasi dan pasar tentang kebutuhan
konsumen untuk menyerap hasil produksi. Dalam seleksi ide produk, secara teknis
operasional dipertimbangkan kemampuan perusahaan menghasilkan produk dengan
fasilitas yang ada serta kemampuan memperoleh bahan baku dan bahan pembantu.
Seleksi ide produk juga didasarkan pada keadaan keuangan perusahaan dengan
mempertimbangkan hasil yang diperoleh akan menguntungkan atau tidak.
Setelah penelitian yang dilakukan terhadap proses produksi dan produk, selanjutnya
dilakukan hasil penelitian dan pengembanghan dengan tahapan sebagai berikut.
a. Mencari gagasan, yaitu mencari gagasan-gagasan untuk mengembangkan produk.
Gagasan ini dapat berasal dari pasar/konsumen, teknologi yang digunakan, dan dari
pihak ketiga.
b. Seleksi produk, yaitu memilih gagasan-gagasan yang terbaik berkaitan dengan
pengembangan produk. Gagasan yang dimanfaatkan adalah gagasan-gagasan yang
tidak akan merugikan perusahaan. Ada tiga alat yang digunakan untuk menguji
kemungkinan pengembangan suatu gagasan. Ketiga alat tersebut adalah sebagai
berikut.
1) Kelayakan finansial
2) Potensi pasar
3) Industri
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c) Kualitas produk
Rev : 02
No : F.02.55

MODUL ELEKTRONIK

3.

4.

5.

6.

7.

Kur Terintegrasi Iduka

d) Risiko teknik
e) Volume penjualan yang diharapkan
f) Strategi perusahaan
Faktor-faktor di atas harus mendapat perhatian dari pihak perusahaan
(pengusaha/wirausaha) agar rencana pengembangan produk benar-benar
mendatangkan keuntungan sesuai dengan harapan. Dengan demikian,
pengembangan produk harus dilakukan dengan pertimbangan dan perhitungan
rasional ekonomis (motif ekonomis), bukan hanya sekadar didorong oleh keinginan
agar dianggap sebagai perusahaan yang maju, atau karena faktor prestise (motif
psikologis).
Desain awal
Desain awal atau rancang bangun awal mempertimbangkan beberapa tujuan, yaitu
manfaat produk, fungsi barang (apakah fungsi utama atau sekunder), style, seni atau
keindahan barang dengan melihat keseimbangan biaya, kualitas, dan performance
produk.
Sebelum menetapkan desain produk/jasa yang akan dikembangkan, ada beberapa hal
yang harus Anda lakukan.
a. Penentuan bentuk dan fungsi produk baru yang akan diproduksi.
b. Pemilihan bahan yang akan digunakan dengan mempertimbangkan faktor berikut
ini.
1) Kebutuhan jenis (spesifikasi) produk atau bagian dari produk.
2) Harga dari bahan yang akan digunakan.
3) Biaya proses produksi.
c. Kesempatan diversifikasi, yaitu peluang untuk menambah atau memperbanyak jenis
produk yang akan dihasilkan.
Prototipe
Pada tahap ini perusahaan mengadakan percobaan kemampuan dan kekuatan produk.
Kemudian dicari kelemahan dan dianalisis keindahan bentuknya.
Testing
Hasil prototipe dicoba fungsinya dalam berbagai keadaan yang mungkin terjadi, apakah
memenuhi syarat atau tidak.
Desain akhir
Pada tahap desain akhir, produk yang telah melewati tahap testing disempurnakan
sesuai dengan hasil uji yang telah dilakukan.
Implementasi
Tahap ini adalah tahap terakhir pembuatan produk. Pada tahap ini, perusahaan memulai
proses produksi, dilihat masa depan pemasarannya.

C. Faktor-faktor yang Harus Dipertimbangkan Dalam Perencanaan Produksi

Gambar 3. Production planning control
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Beberapa faktor berikut ini harus dipertimbangkan dalam perencanaan produksi.
1. Jumlah kebutuhan produksi per produk selama periode tertentu.
2. Kebijakan persediaan terhadap jumlah persediaan bahan baku/penolong, bahan
setengah jadi, dan barang jadi.
3. Kebijakan kapasitas mesin atau kapasitas produksi.
4. Tersedianya fasilitas produksi seandainya terjadi penambahan kapasitas produksi.
5. Tersedianya bahan baku dan bahan penolong serta tenaga kerja.
6. Jumlah produksi yang ekonomis.
7. Jadwal produksi dalam satu periode anggaran tertentu.
8. Skala produksi dan karakteristik proses produksi.
9. Dampak dari lamanya proses produksi.
Proses produksi akan mengawali tahapan fungsi pengendalian proses. Adapun yang
dimaksud dengan fungsi pengendalian proses adalah perencanaan yang menyangkut
beberapa hal berikut ini.
a. Rounting, yaitu tahap menetapkan dan menentukan urutan-urutan proses produksi dari
bahan baku sampai menjadi barang jadi. Tahap ini termasuk penyusunan alat-alat/
fasilitas yang diperlukan dalam proses produksi.
b. Scheduling, yaitu tahap menetapkan dan menentukan jadwal kegiatan operasi produksi,
sebagai satu kesatuan dari seluruh kegiatan produksi.
c. Dispatching, yaitu tahap menetapkan dan menentukan proses pemberian perintah untuk
mulai melakukan kegiatan proses produksi sesuai dengan rounting dan scheduling.
d. Follow-up, yaitu tahap menetapkan dan menentukan berbagai kegiatan agar tidak
terjadi penundaan dan mengkoordinasi seluruh perencanaan kegiatan proses produksi.
Perencanaan produksi/operasi merupakan perencanaan tentang produk apa dan
berapa yang akan diproduksi oleh perusahaan dalam satu periode yang akan datang. Hal ini
berbeda dengan perencanaan produk, yang merupakan perencanaan perusahaan tentang
produk apa dan berapa yang dapat diproduksi oleh perusahaan yang belum tentu dapat
diproduksi dalam periode yang bersangkutan. Selain dari itu, perencanaan produksi
merupakan bagian dari perencanaan operasional sehingga penyusunannya tidak hanya
berhenti pada apa dan berapa produk yang akan diproduksi tetapi juga mengangkut
perkiraaan bahan baku, kebutuhan tenaga kerja, jam mesin, dan lain-lain.
D. Metode Pengendalian Proses
Agar diperoleh metode pengendalian proses yang sesuai, maka dalam pemilihan metode,
perlu mempertimbangkan beberapa faktor berikut ini.
1. Sistem produksi yang digunakan
2. Proses produksi yang dijalankan
3. Jumlah dan jenis produk
Beberapa metode pengendalian proses produksi yang dapat digunakan oleh perusahaan
adalah sebagai berikut.
1. Pengawasan Order
Pengawasan order (order control) merupakan metode pengendalian proses dengan
mempergunakan kartu order sebagai alat pengawasan. Tujuan sistem ini adalah agar
dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan order.
2. Pengawasan Blok
Pengawasan blok adalah pengawasan produksi yang dilaksanakan dengan berpedoman
pada daftar blok yang ada dalam perusahaan. Daftar blok adalah daftar dari produk atau
No : F.02.55
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barang yang harus diproduksi sehubungan dengan adanya pesanan dari pelanggan, juga
untuk memenuhi kebutuhan persediaan.
Pengawasan Arus
Arus atau flow adalah aliran bahan baku sampai menjadi produk akhir.
Pengawasan Beban
Titik berat pengawasan beban adalah perencanaan dan pengawasan terhadap beban
yang harus dilaksanakan oleh masing-masing bagian, terutama bagian-bagian kunci
dalam pelaksanaan proses produksi.
Pengawasan proyek khusus
Sesuai dengan namanya, metode pengawasan proyek khusus adalah metode
pengawasan proses produksi terhadap proyek khusus yang dilaksanakan oleh
perusahaan.
Pengawasan pada penyimpangan
Pengawasan pada penyimpanan sering juga control by exception. Dasar utamanya
adalah proses produksi yang mempergunakan mesin dan peralatan produksi yang
dilengkapi dengan peralatan penunjuk adanya pentimpanan dalam proses produksi.

E. Indikator/ Ukuran Kinerja Sistem Operasi
Suatu proses adalah cara sistematis untuk melakukan pekerjaan. Ada dua konsep
utama untuk menilai kinerja dalam suatu kegiatan produksi, yaitu efektif dan efisien.
Efisien adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar sehingga
mampu menekan ongkos atau menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan anggaran yang telah
ditetapkan. Sementara itu, efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih sasaran yang
tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Bertitik
tolak dari tanggung jawab ini, maka ukuran kinerja suatu sistem operasi dapat diukur dari
faktor-faktor berikut ini.
1) Ongkos produksi
2) Kualitas produk/jasa
3) Tingkat pelayanan
Setiap aktivitas terukur kinerjanya. Karena itu, kita tentu perlu ukuran, termasuk juga
pekerjaan manufaktur atau bagian produksi, menggunakan instrument yang disebut Overall
Equipment Effectiveness (OEE). Berikut ini teknik menghitung OEE, dalam rangka
mengukur kinerja produksi.
Jika data produksi yang kita lakukan sebagai berikut.
 Lama waktu 1 shift
= 8 jam = 480 menit
 Waktu istirahat
= 1 jam = 60 menit
 Downtime
= 40 menit
 Target produksi
= 8.400 kg
 Ideal run rate
= 20 kg/ menit
 Hasil total 1 shift
= 6.500 kg
 Jumlah scrap/ reject
= 47 kg
Maka terlebih dahulu perlu dihitung variabel-variabel berikut ini.
 Planned Production Time
Planned Production Time = lama waktu kerja 1 shift – waktu istirahat
= 480 – 60
= 420 menit
 Operating Time
Operating Time = planned production time – downtime
= 420 – 40
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= 380 menit
 Good Product
Good product = hasil total – jumlah reject
= 6.500 – 47
= 6.453 kg
Berikutnya, kita hitung OEE Factor, yang terdiri atas Availability, Performance, dan
Quality.
 Availability
Availability = (Operating Time : Planned Production Time) x 100%
= (380 : 420) x 100%
= 0,9048 x 100%
= 90,48%


Performance
Performance = ((Hasil Total : Operating Time) : Ideal Run Rate) x 100%
= ((6.500 : 380) : 20) x 100%
= 0,8553 x 100%
= 85,53%



Quality
Quality = (Good Product : Hasil Total) x 100%
= (6.453 : 6.500) x 100%
= 0,9928 x 100%
= 99,28%
Jadi, nilai OEE-nya adalah:
OEE = (Availability x Performance x Quality) x 100%
= (0,9048 x 0,8553 x 0,9928) x 100%
= 0,7683 x 100%
= 76,83%
Sekiranya kita perlu membanding, maka saya perkenalkan nilai OEE Standar World
Class Manufacturing adalah sebagai berikut.
 Availability
= 90,0%
 Performance = 95,0%
 Quality
= 99,9%
 OEE
= 85,0%
Selanjutnya, jika kembali pada hasil perhitungan OEE kita di atas, maka tampak
bahwa faktor availability sudah baik dan berhasil melampaui standar world class. Akan
tetapi, untuk faktor performance dan quality masih di bawah standar sehingga masih perlu
diperbaiki dengan mengurangi kerugian pada speed loss dan quality loss.
Atau cukup dengan menggunakan istilah TAEDD sebagai berikut.
 Target, yaitu jumlah produksi yang ditargetkan pada satu shift produksi, dalam contoh
di atas berarti 8.400 kg.
 Actual, yaitu jumlah hasil actual yang dapat diterima (good product) pada satu shift
produksi, dalam contoh di atas berarti 6.453 kg.
 Efficiency, yaitu perbandingan hasil actual yang dapat diterima (good product) dengan
target, dalam contoh di atas berarti 76,82%
 Downtime, yaitu jumlah waktu downtime pada satu shift produksi, dalam contoh di
No : F.02.55
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atas berarti 40 menit.
Defect, yaitu jumlah produk yang cacat (reject), dalam contoh di atas berarti 47 kg.

PENILAIAN HASIL BELAJAR
A. Penilaian Sikap
Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C,
Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung
diluar KBM)
No Hari/Tanggal

Nama
Kejadian/Perilaku

Nama Peserta Didik

Tindak Lanjut

1
2
B. Penilian Pengetahuan (Essay)
Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, dengan
token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sebelum melakukan perencanaan produksi, berbagai tahapan yang harus dilalui secara
bertahap dan dengan pengkajian terus-menerus adalah perencanaan produk. Uraikan
tahapan perencanaan produk tersebut !
2. Dalam perencanaan produksi ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Uraikan
faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan produksi !
3. Proses produksi akan mengalami tahapan fungsi pengendalian proses. Uraian tahapan
dari pengendalian proses tersebut !
4. Metode pengendalian yang digunakan dalam suatu perusahaan akan mempengaruhi
keberhasilan dari pelaksanaan pengendalian proses produksi dalam perusahaan tersebut.
Uraikan metode pengendalian proses tersebut !
5. Keberhasilan sebuah produksi dapat dipantau dari beberapa ukuran atau indikator.
Uraian indikator keberhasilan proses produksi tersebut !
No
Soal
Essay

Bobot
Persoal
Essay

Skor
Penilaian

1

20

100

2

20

3

20

4

20

5

20

Nilai
Nilai Perolehan =
Jumlah bobot Soal
Essay Terjawab
dengan Benar
Nilai
Paraf
Siswa
Guru
………

………

C. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses
Buatlah tahapan pengendalian proses !
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Ketentuan Soal :
 Buat laporan
 Presentasi di depan kelas
Penskoran Penilaian Ketrampilan Projek
No
1.

Skor/Bobot
Penilaian

Komponen/Sub Komponen
Kesesuaian Projek

65

a. Carilah kelompok kerja heterogen maksimal 4 orang

5

b. Berdasarkan prototype yang sudah ada, buatlah
tahapan pengendalian proses !
c. Tentukan indikator keberhasilan prose produksi !

30

d. Buatlah laporan !

10

20

e. Presentasikan di depan kelas !
2.

3

Hasil

20

Kesesuaian prosedur pembuatan proyek dengan ketentuan
soal

20

Waktu/Sikap

15

Ketepatan waktu dan sikap kerja

15

Hasil Penilaian Produk
Skor/Bobot

Proses

Hasil

Waktu

Skor Maksimal

75
…….

15
…….

10
…….

Skor Perolehan

Nilai
………………

Paraf Siswa
……………

Nilai Siswa
Maks/Perolehan
100
…………

Paraf Guru
…………..

Paraf Guru
………………..

Man Jadda Wajada
Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil
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KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR :
3.12. Menetapkan proses produksi massal
4.12. Melakukan produksi massal
KD/INDIKATOR SKKNI
KD/INDIKATOR IDUKA
MATERI PEMBELAJARAN

Gambar 4. Faktor produksi (studiobelajar.com)
A. FAKTOR-FAKTOR PRODUKSI
Dalam melakukan kegiatan produksi ada beberapa faktor yang harus dikelola. Beberapa
faktor itu sering disebut sebagai faktor-faktor produksi yang meliputi sebagai berikut.
1. Faktor sumber daya alam/fisik
Dalam hal ini sumber daya alam (physical resources) adalah faktor produksi
yang bersumber dari kekayaan alam. Sumber daya dapat memenuhi kebutuhan manusia
untuk hidup. Adapun beberapa sumber daya alam tersebut diantaranya :
 Udara, tanah, air, sinar matahari
 Hewan, tumbuhan
 Mineral dan bahan tambang lainnya
Sebagai ilustrasi, para petani memproduksi padi untuk memenuhi kebutuhan
pangan. Faktor produksinya adalah tanah, air, iklim, dan hal lainnya yang dapat
mendukung produksi padi.
2. Faktor sumber daya manusia/tenaga kerja
Tenaga kerja adalah faktor produksi yang melakukan kegiatan produksi secara
langsung maupun tidak langsung. Di dalam faktor ini terdapat beberapa penting, seperti
unsur fisik, pikiran, serta kemampuan dan keahlian.
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Faktor tenaga kerja dapat dibagi lagi menjadi dua.
a. Berdasarkan kualitas, faktor tenaga kerja dibagi tiga.
 Tenaga kerja terdidik
 Tenaga kerja terampil
 Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih
b. Berdasarkan sifat pekerjaan, faktor tenaga kerja dibagi dua.
 Tenaga kerja jasmani
 Tenaga kerja rohani
Faktor modal
Modal (capital) punya peranan penting dalam percepatan dan kelancaran
kegiatan produksi. Modal dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok.
a. Berdasarkan sumbernya.
 Modal sendiri
 Modal asing
b. Berdasarkan sifatnya.
 Modal tetap
 Modal lancar
c. Berdasarkan bentuknya.
 Modal konkret
 Modal abstrak
d. Berdasarkan kepemilikannya
 Modal individu
 Modal publik
Faktor kewirausahaan
Kewirausahaan adalah suatu kemampuan yang ada di dalam diri seseorang
dalam menggunakan faktor-faktor produksi sehingga mendapatkan hasil yang
diinginkan. Beberapa hal penting yang dimiliki oleh seorang wirausaha adalah sebagai
berikut.
 Perencanaan (Planning)
 Pengorganisasian (Organizing)
 Penggerakan (Actuating)
 Pengawasan (Controling)
Faktor sumber daya informasi
Beberapa informasi dan data tersebut adalah sebagai berikut.
 Prediksi kondisi pasar di masa depan
 Data dan informasi ekonomi
 Pengetahuan karyawan
 Dan lain-lain
Agar keempat faktor tersebut berfungsi, diperlukan manajemen. Dengan
demikian, manajemen operasi berkaitan dengan pengelolaan faktor-faktor produksi
sehingga keluaran (output) yang dihasilkan sesuai dengan permintaan konsumen baik
kualitas, harga maupun waktu penyampaiannya.
Menetapkan skala produksi
Apabila telah ditetapkan jenis produk yang akan dihasilkan, selanjutnya anda
menetapkan skala produksi. Adapun yang diatur dalam skala produksi meliputi hal-hal
berikut.
a. Penetapan waktu, yaitu kapan proses produksi akan dilakukan.
b. Penetapan kuantitas produk, yaitu jumlah (volume) produk yang akan dihasilkan.
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Menghitung keperluan biaya, yaitu berapa besar jumlah biaya yang dibutuhkan.
Menetapkan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.
Penetapan peralatan yang akan digunakan.
Penetapan persediaan bahan baku yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan.

Dalam menetapkan skala produksi, wirausaha harus memerhatikan prinsipprinsip sebagai berikut.
a. Skala produksi harus sesuai dengan tujuan perusahaan atau tujuan usaha.
b. Memperhatikan prinsip praktis dan kesederhanaan.
c. Skala usaha bermanfaat dalam memberikan analisis dan klasifikasi mengenai
kegiatam proses produksi.
Dalam menetapkan skala produksi, perusahaan harus mempertimbangkan faktorfaktor berikut ini.
a. Sifat proses produksi
1) Produksi atas dasar pesanan (Job Order)
2) Produksi massal (Mass Production)
b. Jenis dan mutu produk yang akan diproduksi
Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan berkaitan dengan
jenis dan mutu produk yang akan diproduksi adalah sebagai berikut.
1) Sifat produk
2) Kegunaan produk
3) Pembiayaan
4) Sifat permintaan
B. POLA/KEBIJAKAN PRODUKSI
Pola produksi berkaitan dengan pendistribusian produksi untuk masa produksi
tertentu (biasanya satu tahun) ke dalam periode yang lebih kecil (misalnya tengah tahunan,
triwulan atau bulanan). Pola produksi diperlukan perusahaan karena mereka sering
mengalami fluktuasi penjualan produk. Akibatnya, terjadinya fluktuasi persediaan awal dan
persediaan akhir produk.
Tiga macam pola/ kebijakan produksi yang dikenal adalah sebagai berikut.
1) Pola produksi konstan
Pola produksi konstan yaitu distribusi produk dari tahunan ke bulanan yang relative
sama besar (konstan) setiap bulannya.
2) Pola produksi bergelombang
Pola produksi bergelombang yaitu distibusi produk tahunan ke bulanan, dengan jumlah
produksi dari bulan ke bulan tidak sama besar, tergantung pada besar kecilnya
penjualan.
3) Pola produksi moderat
Pola produksi moderat yaitu distibusi produk tahunan ke bulanan, dengan jumlah
produksi dan persediaan yang berubah-ubah tergantung pada naik turunnya penjualan.
Dari ketiga pola produksi diatas, pola produksi konstan dianggap lebih unggul. Pola
produksi konstan memiliki keuntungan sebagai berikut.
1. Penggunaan fasilitas pabrik yang lebih baik
2. Mengurangi kapasitas yang diperlukan pada musim ramai
3. Menghidupkan kapasitas menganggur pada saat musim sepi
4. Pembelian bahan baku yang lebih ekonomis sebagai akibat dari :
- Tersedianya bahan baku secara merata
No : F.02.55
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- Diperolehnya potongan pembelian
5. Kebutuhan modal yang merata
6. Penyederhanaan masalah penyimpanan
7. Mengurangi risiko persediaan
C. PROSES PRODUKSI ATAS DASAR KARAKTERISTIK ALIRAN PROSESNYA
1. Aliran Garis/Repetitive Process
Proses produksi dengan aliran yang selalu tetap dari input sampai dengan output.
2. Aliran Intermiten
Aliran intermiten yaitu proses produksi dengan kumpulan/ kelompok produk yang
sejenis dan dengan waktu yang terputus-putus.
3. Aliran Proyek
Aliran proyek yaitu proses produksi dengan pesanan khusus/unik.

PENILAIAN HASIL BELAJAR
A. Penilaian Sikap
Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C,
Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung
diluar KBM)
No Hari/Tanggal

Nama
Kejadian/Perilaku

Nama Peserta Didik

Tindak Lanjut

1
2
B. Penilian Pengetahuan (Essay)
Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, dengan
token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Uraikan yang dimaksud dengan faktor-faktor produksi !
2. Uraikan hal-hal yang diatur dalam skala produksi !
3. Uraikan tiga pola /kebijakan produksi tersebut !
No
Soal
Essay

Bobot
Persoal
Essay

Skor
Penilaian

1

30

100

2

35

3

35

Nilai
Nilai Perolehan =
Jumlah bobot Soal
Essay Terjawab
dengan Benar
Nilai
Paraf
Siswa
Guru
………

………

C. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses
Tentukanlah faktor-faktor produksi yang ada dalam perencanaan produksi kelompok !
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Ketentuan Soal :
 Buat laporan
 Presentasi di depan kelas
Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses
No
1.

2.

3

Skor/Bobot
Penilaian

Komponen/Sub Komponen
Kesesuaian Projek

65

a. Carilah kelompok kerja heterogen maksimal
4 orang
b. Tentukanlah faktor-faktor produksi yang ada
dalam produksi kelompok
c. Tentukan skala produksinya

5
20
20

d. Pilihlah pola produksi yang akan digunakan
dalam produksi !
e. Buatlah laporan !

10

Hasil

20

Kesesuaian prosedur pembuatan proyek dengan
ketentuan soal

20

Waktu/Sikap

15

Ketepatan waktu dan sikap kerja

15

10

Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses
Skor/Bobot

Proses

Hasil

Waktu

Skor Maksimal

65

20

15

Nilai Siswa
Maks/Perolehan
100

Skor Perolehan

…….

…….

…….

…………

Nilai
………………

Paraf Siswa
……………

Paraf
Guru
………….
.

Paraf Guru
………………..

Man Jadda Wajada
Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil
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KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR :
3.13. Menetapkan metode perakitan produk barang/jasa
4.13. Melakukan perakitan produk barang/jasa
KD/INDIKATOR SKKNI
KD/INDIKATOR IDUKA
MATERI PEMBELAJARAN

A. PENGERTIAN PRAKITAN
Pengertian perakitan itu sendiri adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan
beberapa bagian komponen menjadi menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi
tertentu. Perakitan juga dapat diartikan sebagai penggabungan antara bagian yang satu dan
bagian yang lain atau pasangannya.
B. MACAM DAN JENIS PERAKITAN
Ada beberapa macam perakitan yang sering digunakan didunia industri. Hal ini
tergantung pada pekerjaan yang akan dilakukan. Biasanya faktor bentuk dan jumlah produk
yang akan dihasilkan sangat menentukan. Pada umumnya ada dua macam jenis perakitan.
1. Perakitan Manual
Perakitan manual, yaitu perakiran yang sebagian besar proses dikerjakan secara
konvensional atau menggunakan tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana
tanpa alat-alat bantu yang spesifik atau khusus.
2. Perakitan Otomatis
Perakitan otomatis, yaitu perakitan yang dikerjakan dengan sistem otomatis seperti
otomasi, elektronik, mekanik, gabungan mekanik dan elektronik (mekatronik), dan
membutuhkan alat bantu yang lebih khusus. Dalam produksi massal, proses perakitan
dapat dilakukan dengan cara otomatis, misalnya proses pengikatan, pengelingan,
pengelasan, penyekrupan, dan lain-lain dalam urutan rangkaian proses produksi. Hal itu
dilakukan untuk mendapatkan hasil pada setiap produk dengan bentuk yang standar.
Sementara itu, jenis perakitan dapat dibedakan menurut jenis produk yang akan
dilakukan perakitan.
a. Produk tunggal. Jenis perakitan produk tunggal yaitu perakitan dengan produk
hanya satu jenis saja.
b. Produk seri. Jenis perakitan produk seri adalah bila perakitan dilakukan dalam
jumlah massal dalam bentuk dan ukuran yang sama.
C. METODE PERAKITAN
Dalam perakitan terdapat beberapa metode yang dapat diterapkan sesuai dengan
kebutuhan. Metode-metode tersebut adalah sebagai berikut.
a. Metode perakitan yang dapat ditukar-tukar
Pada metode ini, bagian-bagian yang akan dirakit dapat ditukarkan satu sama lain
(interchangeable), karena bagian tersebut dibuat oleh suatu pabrik secara massal dan
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sudah distandarkan baik menurut ISO, DIN, maupun JIS. Keuntungan bila kita
menggunakan bagian atas komponen yang telah distandarkan adalah waktu perakitan
komponen yang lebih cepat dan dalam penggantian komponen yang rusak dapat diganti
dengan komponen sejenis yang ada dipasaran. Akan tetapi, tetap mempunyai kerugian
yaitu kita harus membeli komponen tersebut dengan harga yang relative lebih mahal.
b. Perakitan dengan pemilihan
Pada metode perakitan dengan metode pemilihan, komponen-komponennya juga
dihasilkan dengan produksi massal yang pengukuran-pengukurannya tersendiri menurut
batasan-batasan ukuran.
c. Perakitan secara individual
Perakitan secara individual dalam pengerjaannya tidak dapat kita pisahkan antara
pasangan satu dan pasangan lainnya. Hal ini dikarenakan dalam pengerjaannya harus
berurutan tergantung bagian yang sebelumnya. Salah satu komponen yang berpasangan
tersebut kita selesaikan terlebih dahulu, kemudian pasangan lainnya menyusul dengan
ukuran patokan yang diambil dari komponen yang pertama.

PENILAIAN HASIL BELAJAR
A. Penilaian Sikap
Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C,
Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung
diluar KBM)
No Hari/Tanggal

Nama Peserta Didik

Nama
Kejadian/Perilaku

Tindak Lanjut

1
2
B. Penilian Pengetahuan (Essay)
Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, dengan
token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pengertian perakitan !
2. Macam-macam perakitan !
3. Jenis perakitan dapat dibedakan menurut jenis produk yang akan dilakukan perakitan.
Uraikan jenis perakitan !
4. Metode yang bisa digunakan untuk perakitan ?
No
Soal
Essay

Bobot
Persoal
Essay

Skor
Penilaian

1

15

100

2

15

3

20

4

25
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C. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses
Tentukanlah metode perakitan.
Ketentuan Soal :
 Buat laporan
 Presentasi di depan kelas
Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses
No
1.

2.

3

Skor/Bobot
Penilaian

Komponen/Sub Komponen
Kesesuaian Projek

65

a. Carilah kelompok kerja heterogen maksimal 4 orang

5

b. Berdasarkan prototype yang sudah ada, tentukanlah
metode perakitannya
c. Lakukanlah perakitan produk

30

d. Buatlah laporan

10

e. Presentasikan di depan kelas !

10

Hasil

20

Kesesuaian prosedur pembuatan proyek dengan ketentuan
soal

20

Waktu/Sikap

15

Ketepatan waktu dan sikap kerja

15

Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses
Skor/Bobot
Proses
Hasil
Skor Maksimal
65
20
Skor Perolehan
…….
…….
Nilai
………………

Paraf Siswa
……………

Waktu
15
…….

10

Total
100
…….

Paraf Guru
………………..

Man Jadda Wajada
Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil
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KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR :
3.14. Menganalisis prosedur pengujian kesesuaian fungsi produk barang/jasa
4.14. Melakukan pengujian produk barang/jasa
KD/INDIKATOR SKKNI
KD/INDIKATOR IDUKA
MATERI PEMBELAJARAN

A. METODE PENGUJIAN PROTOTIPE PRODUK BARANG/JASA
Pengujian prototipe mengumpulkan respon langsung terhadap deskripsi prototipe
produk dari pelanggan potensi di dalam target pasar. Pengujian prototipe berbeda dengan
seleksi prototipe dalam hal pengumpulan data secara langsung dari pelanggan dan lebih
sedikit mengandalkan penilaian yang dibuat oleh tim pengembang.
Pengujian prototipe dapat menyakinkan bahwa kebutuhan pelanggan telah dipenuhi
oleh prototipe produk. Pengujian prototipe juga dapat menilai potensi penjualan produk dan
pengumpulan informasi dari pelanggan untuk perbaikan prototipe produk.
Metode pengujian prototipe produk yang direkomendasikan terdiri dari 7 (tujuh)
langkah berikut ini.
1. Maksud dari pengujian prototipe
Tahap pertama pada pengujian prototipe, anggota tim secara eksplisit menuliskan
pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab melalui pengujian ini. Pengujian prototipe
pada dasarnya merupakan sebuah eksperimen. Mengetahui maksud eksperimen adalah
penting untuk merancang metode eksperimen yang efektif.
2. Memilih populasi survei
Asumsi yang mendasari pengujian prototipe adalah bawha populasi pelanggan
potensi yang disurvei mencerminkan target pasar dari sebuah produk. Jika populasi
survey menunjukkan sikap antusias maupun kurang antusias terhadap produk
dibandingkan target akhir dari produk, maka kesimpulan dari pengujian prototipe akan
menjadi bias. Karena itu, tim harus memilih populasi survey yang mencerminkan target
pasar yang sebenarnya.
3. Memilih format survey
Format survey yang biasa digunakan dalam pengujian prototipe dapat berupa
interaksi langsung (face to face interaction), telepon, lewat surat yang dikirimkan
melalui jasa pos, surat elektronik (email) maupun internet.
4. Mengkomunikasikan prototipe
Pilihan format survey sangat berkaitan dengan bagaimana prototipe
dikomunikasikan. Prototipe dapat dokomunikasikan dalam bentuk uraian verbal, sketsa,
foto, dan gambar, storyboard, video, simulasi, multimedia interaktif, model fisik
maupun prototipe yang dioperasikan.
a. Uraian verbal.
b. Sketsa
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c. Foto dan gambar (rendering) ketika terdapat model nyata untuk konsep produk.
d. Storyboard
e. Video
f. Simulasi
g. Multimedia interaktif
h. Model fisik (look like model)
5. Mengukur prototipe pelanggan
Sebagai survey pengujian prototipe dimulai dengan mengkomunikasikan prototipe
produk dan kemudian mengukur respons pelanggan. Ketika pengujian prototipe
dilakukan pada awal fase pengembangan prototipe, respons pelanggan biasanya diukur
dengan meminta pelanggan untuk memilih salah satu dari dua atau lebih prototipe
alternatif. Respons pelanggan dapat diukur juga melalui pertanyaan dengan
menggunakan kata alternative berikut ini.
a. Pasti membeli
b. Kemungkinan akan membeli
c. Ragu-ragu antara mungkin dan tidak membeli
d. Mungkin tidak membeli
e. Pasti tidak membeli
6. Menginterpretasikan hasil
Jika tim tertarik untuk membandingkan dua atau lebih prototipe, interpretasi
hasilnya dapat dilakukan secara langsung. Apabila salah satu prototipe mendominasi
yang lain, dan tim percaya bahwa responden mengerti kunci perbedaan di antara
prototipe-prototipe tersebut, maka tim dapat dengan mudah memilih prototipe yang
diinginkan.
7. Merefleksikan hasil dan proses
Manfaat utama dari pengujian prototipe adalah memperoleh umpan balik dari
pelanggan potensial. Pandangan kualitatif yang dilakukan melalui suatu diskusi terbuka
dengan responden tentang prototipe-prototipe yang diusulkan mungkin merupakan hasil
yang paling penting dari pengujian prototipe, terutama pada awal proses
pengembangan. Tim harus merefleksikan hasil diskusi ini sama baiknya dengan hasil
prediksi yang bersifat numerik.
Desain akhir. Apabila hasil pengujian produk menyimpulkan bahwa produk
tersebut layak untuk dikembangkan, dibuatlah desain akhir. Apabila pengujian
merekondasikan adanya perbaikan-perbaikan, maka sebelum diproduksi perlu dibuat
prototipe baru untuk diuji kembali. Pengujian ulang dilakukan sampai produk tersebut
lolos uji secara teknik maupun potensi pasar.

PENILAIAN HASIL BELAJAR
A. Penilaian Sikap
Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C,
Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung
diluar KBM)
No Hari/Tanggal

Nama Peserta Didik

Nama
Kejadian/Perilaku

Tindak Lanjut

1
2
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B. Penilian Pengetahuan (Essay)
Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, dengan
token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Berikanlah alasan kenapa sebuah prototipe perlu dilaksanakan uji coba kelayakan!
2. Uraikan faktor-faktor tersebut !
3. Uraikan metode pengujian prototipe tersebut !
4. Berikanlah satu contoh prototipe! Kemudian berikan prosedur ujicoba kelayakan yang
dikenakan prototipe tersebut !
No
Soal
Essay

Bobot
Persoal
Essay

Skor
Penilaian

1

20

100

2

30

3

20

4

30

Nilai
Nilai Perolehan =
Jumlah bobot Soal
Essay Terjawab
dengan Benar
Nilai
Paraf
Siswa
Guru
………

………

C. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses
Penilaian Ketrampilan
Bentuk Rancangan Proyek
Tentukanlah metode pengujian prototipe
Ketentuan Soal :



Buat laporan
Presentasi di depan kelas

Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses
No
1.

Komponen/Sub Komponen

Skor/Bobot
Penilaian

Kesesuaian Projek

65

a. Carilah kelompok kerja heterogen maksimal 4 orang

5

b. Berdasarkan prototipe yang telah dibuat, tentukanlah
metode pengujian prototipe
c. Buatlah laporan !

40

d. Presentasikan di depan kelas !

10

2.

Hasil

20

25
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Kesesuaian prosedur pembuatan proyek dengan ketentuan
soal

20

Waktu/Sikap

15

Ketepatan waktu dan sikap kerja

15

Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses
Skor/Bobot
Proses
Hasil
Skor Maksimal
65
20
Skor Perolehan
…….
…….
Nilai
………………

Paraf Siswa
……………

Waktu
15
…….

Total
100
…….

Paraf Guru
………………..

Man Jadda Wajada
Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil
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KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR :
3.15. Mengevaluasi kesesuaian hasil produk dengan rancangan
4.15. Melakukan pemeriksaan produk sesuai dengan kriteria kelayakan produk/standar
operasional
KD/INDIKATOR SKKNI
KD/INDIKATOR IDUKA
-

PENILAIAN HASIL BELAJAR
A. Penilaian Sikap
Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C,
Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung
diluar KBM)
No Hari/Tanggal

Nama
Kejadian/Perilaku

Nama Peserta Didik

Tindak Lanjut

1
2
B. Penilian Pengetahuan (Essay)
Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, dengan
token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Menganalisis kesesuaian hasil produk dengan rancangan ?
2. Mengumpulkan data dan informasi kesesuaian hasil produk dengan rancangan ?
No
Soal
Essay

Bobot
Persoal
Essay

1

2

50

50

Skor
Penilaian

100

Nilai
Nilai Perolehan =
Jumlah bobot Soal
Essay Terjawab
dengan Benar
Nilai
Siswa

Paraf
Guru

………

………

C. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses
Tentukanlah data dan informasi kesesuaian hasil produk dengan rancangan
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Ketentuan Soal :
 Buat laporan
 Presentasi
Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses
No
1.

2.

3

Skor/Bobot
Penilaian

Komponen/Sub Komponen
Kesesuaian Projek

75

a. Menentukan data dan informasi kesesuaian hasil produk
dengan rancangan
b. Membuat perencanaan produksi massal

25

c. Kesesuaian tema

10

d. Kerapihan

10

Hasil

20

Kesesuaian prosedur pembuatan proyek dengan ketentuan
soal

20

Waktu/Sikap

5

Ketepatan waktu dan sikap kerja

5

30

Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses
Skor/Bobot
Skor Maksimal
Skor Perolehan
Nilai
………………

Proses
65
…….
Paraf Siswa
……………

Hasil
20
…….

Waktu
15
…….

Total
100
…….

Paraf Guru
………………..

Man Jadda Wajada
Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil

28

Rev : 02

No : F.02.55

MODUL ELEKTRONIK

Kur Terintegrasi Iduka

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR :
3.16. Memahami paparan deskriptif, naratif, argumentatif, atau persuasif tentang produk/jasa.
4.16. Menyusun paparan deskriptif, naratif, argumentatif, atau persuasif tentang produk/jasa
KD/INDIKATOR SKKNI
KD/INDIKATOR IDUKA
MATERI PEMBELAJARAN

A. PAPARAN DESKRIPTIF
Paparan ini berisi gambaran mengenai suatu hal/ keadaan sehingga pembaca seolaholah melihat, mendengar, atau merasakan hal tersebut. Ciri-ciri paparan deskriptif adalah
sebagai berikut.
1. Melukiskan atau menggambarkan suatu objek tertentu.
2. Bertujuan untuk menciptakan kesan atau pengalaman pada diri pembaca agar seolaholah mereka melihat, merasakan, mengalami, atau mendengar sendiri suatu objek yang
dideskripsikan.
3. Sifat penulisannya objektif karena selalu mengambil objek tertentu yang dapat berupa
tempat, manusia, dan hal yang dipersonifikasikan.
4. Penulisannya dapat menggunakan cara atau metode realistis (objektif), impresionistis
(subjektif), atau sikap penulis.
Contoh paparan deskriptif pada produk adalah pada paparan produk kosmetika
misalnya sabun kecantikan. Di sana dijelaskan spesifikkasi produk, aroma, rasa, dan daya
pikat ketika memakainya.
B. PAPARAN NARATIF
Narasi dikenal sebagai cerita. Pada narasi terdapat peristiwa atau kejadian dalam satu
urutan waktu. Di dalam kejadian itu ada pula tokoh yang menghadapi suatu konflik.
Kejadian, tokoh, dan konflik merupakan unsur pokok sebuah narasi. Jika ketiga unsur itu
bersatu, ketiga unsur itu disebut plot atau alur. Jadi, narasi adalah cerita yang dipaparkan
berdasarkan plot atau alur. Narasi dapat berisi fakta atau fiksi.
Pada paparan naratif, kalimat satu dan kalimat yang lain memiliki hubungan yang
berurutan. Dalam paparan naratif, setiap peristiwanya dituangkan dalam bentuk kalimat
bersifat kronologis. Untuk menghubungkan kalimat-kalimat pada paparan itu, digunakan
menghubung (konjungsi). Gorys Keraf (2000:136) memaparkan ciri-ciri narasi sebagai
berikut.
1. Menonjolkan unsur perbuatan atau tindakan.
2. Dirangkai dalam urutan waktu.
3. Berusaha menjawab pertanyaan, “Apa yang terjadi”?.
4. Ada konfiks.
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Narasi dibangun oleh sebuah alur cerita. alur ini tidak akan menarik jika tidak ada
konfiks. Selain alur cerita, konfiks, dan susunan kronologis, ciri-ciri narasi lebih lengkap
lagi diungkapkan oleh Atar Semi (2003:31) sebagai berikut.
1. Berupa cerita tentang peristiwa atau pengalaman penulis.
2. Kejadian atau peristiwa yang disampaikan berupa peristiwa yang benar-benar terjadi,
berupa semata-mata imajinasi atau gabungan keduanya.
3. Berdasarkan konfiks, karena tanpa konfiks biasanya narasi tidak menarik.
4. Memiliki nilai estetika.
5. Menekankan susunan secara kronologis.
Ada persamaan ciri-ciri yang dikemukakan Keraf dan Atar Semi. Persamaan itu
adalah bahwa narasi memiliki ciri berisi suatu cerita, menekankan susunan kronologis atau
dari waktu ke waktu, dan memiliki konfiks. Perbedaannya, Keraf lebih memilih ciri yang
menonjolkan pelaku.
C. PAPARAN ARGUMENTATIF
Paparan argumentatif adalah paparan yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran
suatu pendapat/ kesimpulan dengan data/ fakta sebagai alasan/ bukti. Dalam argumentasi
pengarang mengharapkan pembenaran pendapatnya dari pembaca. Ada unsur opini dan
data, juga fakta atau alasan sebagai penyokong opini tersebut.
Ciri-ciri argumentasi adalah sebagai berikut.
1. Menjelaskan pendapat agar pembaca yakin.
2. Memerlukan fakta untuk pembuktian berupa gambar/grafik, dan lain-lain.
3. Menggali sumber ide dari pengamatan, pengalaman, dan penelitian.
4. Penutup berisi kesimpulan.
Paparan argumentasi dikelompokkan menjadi dua berdasarkan cara pengembangan
topik utama, yaitu paparan argumentasi sebab-akibat dan paparan argumentasi akibatsebab.
1. Paparan argumentasi sebab-akibat.
Paparan argumentasi sebab-akibat diawali dengan pendapat yang berupa sebab-sebab
dari permasalahan tertentu. Kemudian akhirnya diarahkan pada satu kesimpulan umum
dan disebut dengan akibat dari sebab-akibat tersebut.
2. Paparan argumentasi akibat-sebab.
Dimaknai sebagai kebalikan dari pengembangan paparan argumentasi yang berpola
sebab-akibat. Untuk paparan argumentasi akibat-sebab pengembangannya diawali dari
memaparkan suatu kondisi dan merupakan dampak dari sebuah permasalahan. Dari sini
lalu paparan dikembangkan menuju pokok permasalahan serta menjadi pemicu ataupun
penyebab munculnya kejadian tadi.
Berikut ini adalah contoh kalimat argumentasi dari produk makanan.
“Lebih dari 100 penyakit berasal dari usus!! Takult dengan L casei Shirota strain, dapat
menekan pertumbuhan bakteri jahat. – Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari !!”

Gambar 5. yakultindonesiapersada.blogspot.com
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Pada iklan kesehatan, tentu saja kesehatan, tentu saja yang ditonjolkan adalah manfaat
yang dapat dirasakan ketika meminum produk tersebut. Yakult sebagai minuman susu
fermentasi menggunakan slogan cintai ususmu dan kalimat ajakan untuk meminum
Yakult setiap hati.

Gambar 6. Twitter.com
Contoh teks kalimat iklan Balsem Lang.
 Masuk Angin? Dikit-dikit jangan minum obat. Gosok dengan Balsem Lang. Ahlinya
mengatasi masuk angin, pusing, mual, pegal-pegal, dan gatal-gatal akibat gigitan
serangga. – Balsem Lang dengan aromatherapy efektif meredakan masuk angin.Masuk Angin? BALSEM LANG ahlinya !
 Badan gereges, masuk angin? Balsem Lang bantu redakan sakit ringan, hangatnya pas
bikin nyaman –BALSEM LANG, kehangatan yang ibu percaya!!
D. PAPARAN EKSPOSISI
Paparan Eksposisi berisi uraian atau penjelasan tentang suatu topik dengan tujuan
member informasi atau pengetahuan tambahan bagi pembaca. Untuk memperjelas uraian,
dapat dilengkapi dengan grafis, gambar atau statistik. Tidak jarang eksposisi berisi uraian
tentang langkah/cara/proses kerja. Eksposisi demikian lazim disebut paparan proses.
Ciri-ciri eksposisi adalah sebagai berikut.
1. Menjelaskan informasi agar pembaca mengetahuinya.
2. Menyatakan sesuatu yang benar-benar terjadi (data faktual).
3. Tidak terdapat unsur mempengaruhi atau memaksakan kehendak.
4. Menunjukkan analisis atau penafsiran secara objektif terhadap fakta yang ada.
5. Menunjukkan sebuah peristiwa yang terjadi atau tentang proses kerja sesuatu
E. PAPARAN PERSUATIF
Kalimat persuasi atau persuasif berasal dari bahasa inggris, persuade, yang artinya
mengajak. Jadi, kalimat persuasif adalah kalimat yang isinya mengajak seseorang untuk
melakukan sesuatu. Paparan ini bertujuan mempengaruhi pembaca untuk berbuat sesuatu.
Dalam persuasi, penulis mengharapkan adanya sikap motorik berupa perbuatan yang
dilakukan oleh pembaca sesuai dengan yang dianjurkan penulis dalam paparannya. Kalimat
persuasi biasanya digunakan sebagai media untuk mengajak, mengimbau atau meminta
seseorang untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh penulisnya. Oleh karena itu,
kalimat persuasi sering sekali digunakan dalam bahasa-bahasa promosi, slogan, brosur, dan
lain-lain.
Selain itu, kalimat persuasif juga bisa dikatakan dengan kalimat perintah. Namun,
kalimat persuasi ini sedikit berbeda dengan kalimat perintah biasa. Perbedaannya adalah
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bahwa pada kalimat persuasi, perintah yang disampaikan lebih bersifat mengajak dan tidak
memintanya secara langsung. Sementara itu, kalimat perintah disampaikan secara langsung.
Ciri-ciri persuasi adalah sebagai berikut.
1. Kalimat persuasi bersifat ajakan.
2. Karena hampir sama dengan kalimat perintah, kalimat persuasi menggunakan tanda
seru.
3. Kalimat persuasi biasa digunakan dalam bahasa-bahasa iklan, slogan, imbauan, dan
lain-lain.
4. Kalimat persuasi sering menggunakan kata-kata persuasuf, di antarannya adalah ayo,
marilah, dan lain-lain.
5. Kalimat persuasif ditulis dengan sangat menarik. Bahkan, diberi rima sehingga orangorang yang membacanya akan selalu mengingatnya.

PENILAIAN HASIL BELAJAR
A. Penilaian Sikap
Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C,
Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung
diluar KBM)
No Hari/Tanggal

Nama Peserta Didik

Nama
Kejadian/Perilaku

Tindak Lanjut

1
2
B. Penilian Pengetahuan (Essay)
Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, dengan
token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Menjelaskan harga pokok produksi ?
2. Dik :
FC
= 1.000.000,P
= 50.000,VC
= 25.000,Dit
: BEP Unit ?
3. Dik :
FC
= 3.000.000,P
= 60.000,VC
= 30.000,Dit : BEP Unit ?
4. Dik :
FC
= 5.000.000,P
= 50.000,VC
= 25.000,Dit : BEP Unit ?
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5. Dik :
FC
= 6.000.000,P
= 40.000,VC
= 20.000,Dit : BEP Unit ?
No
Soal
Essay

Bobot
Persoal
Essay

Skor
Penilaian

1

20

100

2

20

3

20

4

20

5

20

Nilai
Nilai Perolehan =
Jumlah bobot Soal
Essay Terjawab
dengan Benar
Nilai
Paraf
Siswa
Guru
………

………

C. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses
Hitunglah harga pokok produksi dan BEP unit.
Ketentuan Soal :
 Buat laporan
 Presentasi
Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses
No
1.

2.

3

33

Komponen/Sub Komponen

Skor/Bobot
Penilaian

Kesesuaian Projek

75

a. Menghitung harga pokok produksi dan BEP unit

25

b. Membuat laporan

30

c. Kesesuaian tema

10

d. Kerapihan

10

Hasil

20

Kesesuaian prosedur pembuatan proyek dengan ketentuan
soal

20

Waktu/Sikap

5

Ketepatan waktu dan sikap kerja

5
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Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses
Skor/Bobot
Proses
Hasil
Skor Maksimal
75
20
Skor Perolehan
…….
…….
Nilai
………………

Paraf Siswa
……………

Waktu
5
…….

Kur Terintegrasi Iduka

Total
100
…….

Paraf Guru
………………..

Man Jadda Wajada
Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil
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KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR :
3.17. Memahami paparan deskriptif, naratif, argumentatif, atau persuasif tentang produk/jasa
4.17. Menyusun paparan deskriptif, naratif, argumentatif, atau persuasif tentang produk/jasa
KD/INDIKATOR SKKNI
KD/INDIKATOR IDUKA
-

PENILAIAN HASIL BELAJAR
A. Penilaian Sikap
Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C,
Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung
diluar KBM)
No Hari/Tanggal

Nama
Kejadian/Perilaku

Nama Peserta Didik

Tindak Lanjut

1
2
B. Penilian Pengetahuan (Essay)
Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, dengan
token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Agar sebuah produk dikenal dan diterima oleh masyarakat maka produk tersebut
didampingi oleh paparan dalam proses pengenalannya.
Uraikanlah paparan produk yang bersifat:
a. Deskriftif
b. Naratif
c. Argumentasi
d. Persuasi
2. Buatlah contoh 4 paparan yang berbeda dari produk yang sudah dipublikasikan di media.
No
Soal
Essay

Bobot
Persoal
Essay

1

2
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50

50

Skor
Penilaian

100

Nilai
Nilai Perolehan =
Jumlah bobot Soal
Essay Terjawab
dengan Benar
Nilai
Siswa

Paraf
Guru

………

………
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C. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses
Penilaian Ketrampilan
Bentuk Rancangan Proyek
Buatlah paparan deskriptif, naratif, argumentasi, dan persuasi untuk beberapa produk!
Ketentuan Soal :
 Buat laporan
 Presentasi di depan kelas
Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses
No
1.

2.

3.

Skor/Bobot
Penilaian

Komponen/Sub Komponen
Kesesuaian Projek

65

a. Carilah kelompok kerja heterogen maksimal 4 orang

5

b. Buatlah paparan deskriptif, naratif, argumentasi, dan
persuasi untuk beberapa produk!

40

c. Presentasikan di depan kelas !

20

Hasil

20

Kesesuaian prosedur pembuatan proyek dengan ketentuan
soal

20

Waktu/Sikap

15

Ketepatan waktu dan sikap kerja

15

Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses
Skor/Bobot
Proses
Hasil
Skor Maksimal
65
20
Skor Perolehan
…….
…….
Nilai
………………

Paraf Siswa
……………

Waktu
15
…….

Total
100
…….

Paraf Guru
………………..

Man Jadda Wajada
Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil
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KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR :
3.18. Menyeleksi strategi pemasaran
4.18. Melakukan pemasaran
KD/INDIKATOR SKKNI
KD/INDIKATOR IDUKA
MATERI PEMBELAJARAN

A. PENGERTIAN PEMASARAN
Pemasaran adalah sebuah istilah yang kadang disamakan dengan penjualan.
Walaupun keduanya memiliki arti dan cakupan yang berbeda, pemasaran dan penjualan
berada pada tujuan yang seiring. Pemasaran berasal dari kata pasar yang mengacu pada
bagaimana produk itu bisa ada dan selalu ada di pasar serta dibutuhkan pasar. Philip Kotler,
dalam buku Manajemen Pemasaran, memberikan definisi sebagai berikut.
“Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu-individu dan
kelompok-kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui
penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk-produk yang bernilai.”
Berdasarkan pengertian pemasaran di atas, terdapat beberapa konsep inti, yaitu
kebutuhan, keinginan, dan permintaan; produk, nilai yang berhubungan dengan biaya dan
kepuasan; pertukaran dan transaksi; serta hubungan pasar, pemasar, dan pemasaran.
1. Kebutuhan, Keinginan, dan Permintaan
Perbedaan dari kebutuhan, keinginan, dan permintaan adalah sebagai berikut:
Kebutuhan adalah suatu keadaan perasaan kekurangan terhadap pemuas dasar
tertentu. Kebutuhan ini tidak diciptakan oleh masyarakat atau pemasar, tetapi
kebutuhan itu terdapat dalam jaringan biologis dan kondisi manusia.
Keinginan adalah dorongan-dorongan atas pemuas tertentu dari kebutuhan yang
lebih dalam. Keinginan manusia ini secara terus-menerus dibentuk oleh pengaruh sosial
dan agama yang melingkupinya.
Permintaan adalah keinginan atas produk-produk tertentu yang didukung oleh
kemampuan daya belinya. Keinginan menjadi permintaan, apabila didukung oleh daya
beli. Berkaitan dengan ini maka para pengusaha harus mengukur kemampuan daya beli
calon konsumen yang menginginkan produknya.
2. Produk dan Nilai
Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada seseorang untuk
memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Manusia memuaskan kebutuhan dan
keinginannya dengan produk. Kata produk mengacu pada keberadaan barang dan jasa..
Produk mempunyai kapasitas yang berbeda-beda dalam memuaskan berbagai
kebutuhan. Karenanya konsumen dalam memuaskan kebutuhan dan keinginannya harus
memilih produk-produk tersebut. Konsumen dalam memilih produk-produk pemuas
kebutuhan dan keinginannya dipandu oleh konsep nilai.
Nilai adalah perkiraan konsumen atas kapasitas keseluruhan produk dalam
memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Pertimbangan nilai produk dan harga selalu
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dilakukan konsumen sebelum menetapkan pilihannya. Berkaitan dengan hal tersebut,
konsep nilai, biaya, dan kepuasan seharusnya merupakan hal penting dalam pemasaran.
3. Pertukaran dan Transaksi
Orang mempunyai kebutuhan dan keinginan, serta dapat memberikan nilai pada
produk. Dalam upaya memenuhi kebutuhan dan keinginannya, orang dapat
menggunakan 4 cara.
a. Memproduksi sendiri
b. Mengambil dengan paksa
c. Meminta-minta
d. Mealakukan pertukaran
Pertukaran adalah perbuatan untuk mendapatkan produk yang dibutuhkan dan
diinginkan seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai gantinya.
Pertukaran akan terjadi jika terpenuhi 5 kondisi berikut :
1. Minimal terdapat 2 pihak.
2. Masing-masing pihak memiliki sesuatu yang bernilai bagi pihak lain.
3. Masing-masing pihak mampu berkomunikasi dan mengantarkan.
4. Masing-masing pihak bebas menolak atau menerima tawaran.
5. Masing-masing pihak percaya akan lebih baik dari sebelum pertukaran.
Kondisi-kondisi di atas ini merupakan potensi untuk terjadinya pertukaran.
Pertukaran tersebut dalam praktiknya akan benar-benar terjadi jika kedua belah pihak
dapat menyepakati syarat-syarat pertukaran yang memberikan kebaikan pada kedua
belah pihak. Pertukaran ini merupakan inti dari proses menciptakan nilai, sebab
pertukaran ini seharusnya dapat membuat kedua belah pihak lebih baik dari pada
sebelum pertukaran.
Pertukaran dilihat dari suatu proses kejadian, yaitu adanya dua pihak yang
melakukan perundingan dan bergerak ke arah terjadinya persetujuan. Apabila tercapai
adanya persetujuan, maka dikatakan terjadi suatu transaksi. Transaksi terdiri dari
pertukaran nilai antara dua pihak.
Transaksi ada 2 macam.
a. Transaksi moneter klasik, yaitu transaksi yang membutuhkan uang sebagai salah
satu nilai imbalan produk yang ditukar.
b. Transaksi barter, yaitu transaksi yang tidak membutuhkan uang sebagai nilai
imbalan produk yang ditukar.
Transaksi menyangkut beberapa dimensi. Transaksi menyangkut tiga hal yang
bernilai, yaitu kondisi yang disepakati, waktu kesepakatan, dan tempat kesepakatan.
Agar transaksi dapat dipatuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan biasanya sistem
hukum memberikan dukungan dalam pelaksanaannya. Transaksi ini sangat mudah
menimbulkan konflik, yang diakibatkan terjadinya salah tafsir atau kejahatan.
4. Pasar. Pemasar, dan pemasaran
Pasar adalah pihak yang aktif berusaha melaksanakan kegiatan pertukaran.
Pihak yang lain merupakan prospek. Pemasar adalah seseorang yang mencari sumber
daya dari orang lain dan mau untuk menawarkan sesuatu yang berharga dalam
pertukaran.kegiatan/aktivitas pemasaran itu tidaklah semata-mata kegiatan untuk
menjual barang/jasa. Pasalnya, kegiatan sebelum dan sesudahnya juga merupakan suatu
kegiatan pemasaran.
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Gambar 7:Pemasaran saturadar.com
B. KONSEP-KONSEP PEMASARAN
Pemasaran menggambarkan adanya usaha secara sadar untuk mencapai hasil pertukaran
yang diinginkan dengan pasar sasaran. Berkaitan dengan hal ini, kegiatan pemasaran
seharusnya dilakukan atas dasar filosofi pemasaran yang dipikirkan secara baik, efisien,
dan bertanggung jawab. Konsep yang dapat digunakan organisasi dalam melakukan
kegiatan pemasaran ada lima.
1. Konsep produksi
Konsep produksi adalah suatu konsep pemasaran tertua bagi para pemasar. Konsep
produksi adalah suatu konsep yang berasumsi bahwa para konsumen akan menyukai
produk yang tersedia secara luas dan rendah harganya.
2. Konsep produk
Konsep produk adalah suatu konsep yang berasumsi bahwa konsumen akan menyukai
produk yang memberikan kualitas dan prestasi yang paling baik.
3. Konsep penjualan
Konsep penjualan adalah pendekatan yang lazim diambil oleh perusahaan terhadap
pasar.
4. Konsep pemasaran
Konsep pemasaran adalah suatu filsafat usaha yang muncul untuk menantang konsep
terdahulu.
5. Konsep pemasaran sosial
Dasar pemikiran konsep pemasaran sosial adalah sebagai berikut.
a. Keinginan konsumen tidak selalu segaris dengan kepentingan jangka panjang
mereka atau kepentingan jangka panjang masyarakat.
b. Para konsumen akan semakin memilih perusahaan yang menunjukkan minat
terhadap terpenuhinya keinginan dan kepentingan jangka panjang mereka maupun
kepentingan jangka panjang masyarakat.
c. Tugas perusahaan adalah melayani pasar sasaran dengan menghasilkan kepuasan
keinginan dari sekaligus memenuhi kesejahteraan perorangan maupun masyarakat
dalam jangka panjang sebagai kunci untuk menarik dan mempertahankan
pelanggannya.
C. PROSES MANAJEMEN PEMASARAN
Manajemen pemasaran adalah suatu proses yang menyangkut analisis,
perencanaan,pelaksanaan, dan kontrol. Manajemen pemasaran mencakup ide-ide, barang,
dan jasa. Manajemen pemasaran mendasarkan pada pemahaman pertukaran dan bertujuan
untuk memberikan kepuasan kepada semua pihak yang terlibat. Manajemen pemasaran
dapat terjadi dalam suatu organisasi yang berhubungan dengan setiap jenis pasarnya.
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Proses manajemen pemasaran adalah suatu proses yang harus dikerjakan oleh
manajer pemasaran dalam mengelola pemasaran. Proses manajemen pemasaran ini dapat
digambarkan sebagai berikut.
1. Menganalisis Kesempatan Pasar
2. Meneliti dan memilih pasar sasaran
3. Merancang strategi pasar
D. CONTOH STRATEGI PEMASARAN INSPIRATIF
Dalam kegiatan pemasaran dapat menciptakan 4 fase terhadap konsumen sampai pada
keputusan pembelian.
1. Attention, tahap dimana konsumen mulai melirik produk/jasa yang ditawarkan
perusahaan. Pada tahap ini konsumen hanya sebatas mengetahui produk/jasa
perusahaan.
2. Interest, tahap di mana konsumen mulai tertarik dengan produk/jasa yang ditawarkan
perusahaan
3. Desire, tahap di mana muncul keinginan konsumen untuk membeli produk jasa yang
ditawarkan oleh perusahaan.
4. Action, tahap ini merupakan tahap akhir dimana akhirnya konsumen memutuskan untuk
membeli sebuah produk/jasa yang ditawarkan oleh perusahaan.
5. Satisfaction, merupakan tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan pemasar dan jasa
produk yang menimbulkan efek pelanggan setia.
1. Starategi Pemasaran Online(Menggunakan Sosial Media)
Definisi atau pengertian dari pemasaran atau marketing online adalah suatu
aktivitas promosi untuk mengenalkan atau mempromosikan suatu produk maupun jasa
yang dilakukan secara online melalui media internet dan juga kecanggihan teknologi.
Tujuan tentu tidak lain tidak bukan yaitu demi membuat proses marketing ini agar lebih
efektif, baik dari segi waktu, tenaga maupun biaya.
Strategi pemasaran menggunakan sosial media adalah salah satu cara yang harus
dicoba. Pasalnya, tingkat penggunaan sosial media di seluruh dunia semakin hari
semakin bertambah dan itu merupakan sebuah peluang untuk bisnis.
a. Berbagai manfaat dan keunggulan pemasaran online
Beberapa hal lain yang berkaitan dengan pengertian dan manfaat pemasaran online
antara lain sebagai berikut.
 Jangkauan yang lebih luas
 Menghemat waktu, tenaga, dan biaya
 Proses lebih mudah
 Mudah untuk dipantau
b. Hal-hal yang berkaitan dan mendukung pemasaran online
 Membutuhkan proses
 Hubungan dengan relasi dan customer lebih mudah
 Feedback atau imbal balik
 Simbiosis mutualisme
c. Macam-macam media promosi online yang sering digunakan
 Facebook
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 Twitter

 Instagram

 Blog

 Youtube

 Merketplace

2. Strategi Pemasaran Online Shop
Strategi pemasaran online shop merupakan salah satu yang menjadi favorit
konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk. Pasalnya, mereka tidak perlu
meluangkan waktu untuk datang ke tempat penjualan produk tersebut. Mereka cukup
melakukan pemesanan secara online melalui web, sosmed, telepon, pesan singkat, dan
sebagainya.
3. Strategi Pemasaran Menggunakan Katalog Promosi
Strategi pemasaran menggunakan katalog promosi adalah salah satu strategi
pemasaran yang tepat jika produk yang akan dipasarkan lebih dari satu produk atau
banyak. Biasanya pada katalog tersebut akan ditampilkan gambar produk, deskripsi
produk, dan harga produk.
4. Strategi Pemasaran Kerja Sama dengan Reseller dan Dropship
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Strategi pemasaran kerja sama dengan reseller dan dropship juga harus dicoba.
Karena melalui kerja sama dengan reseller dan dropship, maka produk baru tersebut
menjadi lebih prospek untuk dijual dan akan dikenal oleh konsumen. Pasalnya,
pemasaran produk baru tersebut akan dilakukan oleh si reseller dan si dropshipper
pula.
Strategi Pemasaran Menggunakan Iklan
Strategi pemasaran menggunakan iklan dapat dilakukan dengan berbagai
macam jenis iklan. Akan tetapi, pastikanlah bahwa iklan tersebut sesuai dengan produk
seperti kata-kata pemasaran iklan, tempat penayangan iklan dan sebagainya.
Strategi Pemasaran Memberikan Kupon Belanja
Strategi pemasaran memberikan kupon belanja juga harus dicoba. Pasalnya
sebagian konsumen sangat menyukai penjual yang bersedia memberikan kupon belanja
yang bisa digunakan untuk mengurangi harga produk yang akan dibelinya.
Strategi Pemasaran Berpartisipasi pada acara tertentu
Strategi pemasaran berpartisipasi pada acara tertentu adalah salah satu sarana
pemasaran yang menarik. Pemasar mencoba untuk melakukan pendekatan kepada
konsumen secara langsung dengan ikut berpartisipasi pada acara atau event pihak
lainnya. Keuntungan strategi pemasaran seperti ini adalah pemasar tidak perlu mencari
atau mengumpulkan konsumen karena konsumen tersebut telah berkumpul di acara
tersebut. Pemasar hanya menumpang memasarkan produk pada acara tersebut.
Strategi Pemasaran Membagikan Produk
Membagi-bagikan produk juga merupakan suatu strategi pemasaran yang unik
dan berprospek baik untuk dilakukan. Pihak pemasar membagikan produknya kepada
konsumen dengan syarat tertentu yang berdampak baik bagi dipemasar dan produknya.
Strategi Pemasaran dari Mulut ke Mulut
Strategi pemasaran dari mulut ke mulut tidak ada salahnya jika dicoba. Strategi
pemasaran ini merupakan salah satu strategi pemasaran untuk suatu produk. Apabila
untuk produk baru yang ada strategi pemasaran ini si pemasar akan berkomunikasi
secara langsung kepada konsumen.

E. KEPUASAN PELANGGAN/KONSUMEN
Memuaskan kebutuhan konsumen adalah keinginan setiap perusahaan. Selain faktor
penting bagi kelangsungan hidup perusahaan, memuaskan kebutuhan konsumen dapat
meningkatkan keunggulan dalam persaingan. Konsumen yang puas terhadap produk dan
jasa pelayanan cenderung untuk membeli kembali produk dan menggunakan kembali jasa
pada saat kebutuhan yang sama muncul kembali di kemudian hari.
1. Faktor utama dalam menentukan tingkat kepuasan konsumen
Faktor utama dalam menentukan tingkat kepuasan konsumen ada lima. Kelima faktor
utama yang harus diperhatikan oleh perusahaan itu adalah sebagai berikut.
a) Kualitas produk
b) Kualitas pelayanan
c) Emosional
d) Harga
e) Biaya
2. Metode pengukuran kepuasan konsumen
Menurut kotler dalam buku Total Quality Management (Tjiptono, 2003:104), ada
beberapa metode yang dapat digunakan dalam melakukan pengukuran kepuasan
pelanggan.
a) Sistem keluhan dan saran
b) Ghost shopping
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c) Lost customer
d) Survei

PENILAIAN HASIL BELAJAR
A. Penilaian Sikap
Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C,
Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung
diluar KBM)
No Hari/Tanggal

Nama
Kejadian/Perilaku

Nama Peserta Didik

Tindak Lanjut

1
2
B. Penilian Pengetahuan (Essay)
Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, dengan
token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Uraikan apa yang dimaksud dengan pemasaran !
2. Uraikan apa yang dimaksud dengan manajemen pemasaran !
3. Sebutkan konsep-konsep dari pemasaran !
4. Uraikan kegiatan dari proses manajemen pemasaran tersebut !
5. Sebutkan macam-macam media online yang digunakan dalam pemasaran online !

No
Soal
Essay

Bobot
Persoal
Essay

Skor
Penilaian

1

20

100

2

20

3

20

4

20

5

20

Nilai
Nilai Perolehan =
Jumlah bobot Soal
Essay Terjawab
dengan Benar
Nilai
Paraf
Siswa
Guru
………

………

C. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses
Penilaian Ketrampilan
Bentuk Rancangan Proyek
Tentukanlah satu produk, kemudian buatlah analisis pasar untuk produk tersebut !
Ketentuan Soal :
 Buat laporan
 Presentasi di depan kelas
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Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses
No
1.

2.

3

Skor/Bobot
Penilaian

Komponen/Sub Komponen
Kesesuaian Projek

65

a. Carilah kelompok kerja heterogen maksimal 4 orang

5

b. Tetapkan satu produk, kemudian buatlah analisis
pasar untuk produk tersebut
c. Tentukanlah target market untuk produk tersebut sebagai
hasil dari seleksi pasar
d. Lakukanlah pemasaran dengan menggunakan
pemasaran online
e. Buatlah laporan kegiatan

20

f. Presentasikan hasil pembuatan prototipe produk tersebut
di depan kelas
Hasil

10

Kesesuaian prosedur pembuatan proyek dengan ketentuan
soal

20

Waktu/Sikap

15

Ketepatan waktu dan sikap kerja

15

Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses
Skor/Bobot
Proses
Hasil
Skor Maksimal
65
20
Skor Perolehan
…….
…….
Nilai
………………

Paraf Siswa
……………

Waktu
15
…….

10
10
10

20

Total
100
…….

Paraf Guru
………………..

Man Jadda Wajada
Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil
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KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR :
3.19. Menilai perkembangan usaha
4.19. Membuat bagan perkembangan usaha
KD/INDIKATOR SKKNI
KD/INDIKATOR IDUKA
MATERI PEMBELAJARAN

A. TAHAPAN PERKEMBANGAN USAHA
Dinamika perkembangan usaha merujuk pada proses (tahapan) perkembangan suatu
unit usaha atau kelompok usaha kecil dari proses perintisan (pendirian) sampai menjadi
kondisi seperti yang terakhir diamati. Tahap perkembangan usaha kecil dapat
dikelompokkan menjadi tiga jenis.
1. Usaha tahap rintisan
2. Tahap berkembang
3. Tahap akumulasi modal
Usaha-usaha tahap berkembang telah memisahkan pengelolaan keuangan untuk usaha
(produksi) dan konsumsi. Pada usaha-usaha yang berada pada tahap akumulasi pola
pengelolaan keuangan bahkan telah dilakukan secara professional. Ada perencanaan untuk
investasi. Pada tingkat ini suntikan modal diperlukan untuk melakukan reinvestasi bagi
pengembangan usaha lebih jauh.
Pembedaan tahap perkembangan usaha itu didasarkan pada faktor-faktor berikut ini.
1. Jumlah tenaga kerja dan jenis pekerja (pekerja keluarga atau buruh upahan) yang
digunakan.
2. Orientasi pasar.
3. Kemampuan menembus pasar.
4. Tingkat keterampilan.
5. Strategi pengamanan bahan baku.
6. Respons dan adopsi terhadap teknologi
7. Volume produksi, kualitas produksi, dan pola/proses produksi
8. Organisasi
Tahap perkembangan usaha adalah salah satu aspek yang mungkin berpengaruh
terhadap pola-pola pengelolaan suatu usaha. Usaha-usaha yang berbeda tahap
perkembangannya akan menunjukkan karakteristik yang berbeda satu sama lain dalam
strategi pemasaran, penggunaan teknologi, dan pola pengelolaan keuangan.
Ada lima aspek yang berkaitan erat dengan perkembangan usaha kecil.
1. Aspek pemasaran
2. Produksi
3. Ketenagakerjaan
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4. Kewirausahaan
5. Akses kepada pelayanan
Masing-masing usaha tidak harus melewati tiap-tiap tahap perkembangan usaha.
Kasus lapangan membuktikan bahwa tidak sedikit usaha kecil yang berasal dari tahap
rintisan meloncat ke tahap akumulasi modal.
Kreativitas dan inovasi menjadi unsur penting bagi pengembangan usaha.
Perkembangan sebuah usaha akan sejalan dengan perkembangan atau siklus hidup
produknya.
B. KONSEP TENTANG SIKLUS HIDUP PRODUK
Daur hidup produk adalah perjalanan penjualan dari suatu produk dalam masa
hidupnya. Siklusnya hidup produk merupakan suatu konsep penting yang memberikan
pemahaman tentang dinamika kompetitif suatu produk. Sebuah produk yang memiliki
siklus hidup berarti menegaskan empat hal.
1. Produk memiliki umur terbatas.
2. Penjualan produk melalui berbagai tahap yang berbeda.
3. Laba naik dan turun pada berbagai tahap yang berbeda selama siklus hidup produk.
4. Produk memerlukan strategi pemasaran, keuangan, manufaktur, pembelian dan sumber
daya manusia yang berbeda dalam tiap tahap siklus hidupnya.
Daur hidup produk juga memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut.
a) Tidak setiap produk melalui semua tahapan
b) Panjang suatu tahap daur hidup produk untuk tiap produk sangat bervariasi.
c) Daur hidup produk dapat diperpanjang dengan inovasi dan repositioning.
Daur hirup produk dapat dibagi ke dalam empat tahap utama.
1) Pengenalan.
2) Pertumbuhan
3) Kedewasaan.
4) Tahap penurunan.
1. Strategi pemasaran pada tahap daur hidup produk (Product Life Cycle)
a. Tahap perkenalan (Introduction)
Pada tahap ini produk baru lahir dan belum ada target konsumen yang tahu.
Karena itu, dibutuhkan pengenalan produk kepada target pasar dengan berbagai cara.
Strategi yang umum pada tahap ini adalah mengkombinasi penetapan harga dan
kegiatan promosi. Strategi ini ada empat bentuk.
1) Rapid skimming strategy
2) Slow skimming strategy
3) Rapid penetration strategy
4) Slow penetration strategy
b. Tahap pertumbuhan (Growth)
Ketika berada pada tahap tumbuh, konsumen mulai mengenal produk yang
perusahaan buat dengan jumlah penjualan dan laba yang meningkat pesat dibarengi
dengan promosi yang kuat. Akan semakin banyak penjual dan distributor yang turut
terlibat untuk ikut mengambil keuntungan dari besarnya animo permintaan pasar.
Tahap ini sendiri dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu rapid growth dan
slow growth.
1) Rapid growth
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2) Slow growth
c. Tahap kedewasaan (Maturity)
Tahap ini ditandai dengan tercapainya titik tertinggi dalam penjualan
perusahaan. Normalnya tahap ini merupakan tahap terlama dalam PLC. Hal ini
disebabkan pada tahap ini pemenuhan inti kebutuhan oleh produk yang bersangkutan
tetap ada. Sebagian besar produk yang ada saat ini berada dalam tahap ini, karena itu
sebagian besar strategi pemasaran ditujukan untuk produk-produk dalam tahap ini.
Strategi pemasaran kreatif yang digunakan untuk memperpanjang daur hidup suatu
produk disebut innovative maturity.
Penjualan dalam tahap ini sangat sensitive terhadap perubahan perekonomian. Pasar
semakin tersegmentasi, sehingga untuk masing-masing segmen diperlukan promosi
yang berbeda dengan lainnya. Pada umumnya tahap ini terdiri dari tiga tingkatan.
1) Pada tingkat pertama, growth maturity, yaitu pertumbuhan penjualan mulai
berkurang yang disebabkan oleh dewasannya distribusi. Tidak ada lagi saluran
distribusi baru yang bisa ditambah.
2) Pada tingkat kedua, stable maturity, penjualan menjadi mendatar yang
disebabkan oleh jenuhnya pasar.
3) Pada tingkat ketiga, decaying maturity, penjualan mulai menurut dan konsumen
mulai bergerak ke produk lain atau produk substitusi.
Ada dua strategi utama yang dapat diterapkan pada tahap kedewasaan.
 Defensive strategy
Yang bertujuan untuk mempertahankan pangsa pasar dari pesaing dan
menjaga kelompok produk (product category) dari serangan produk
substitusi.
 Offensive strategy
Yang lebih menitikberatkan pada usaha perubahan untuk mencapai tingkat
yang lebih baik.
d. Tahap penurunan (Decline)
Pada kondisi decline produk perusahaan mulai ditinggalkan konsumen untuk
beralih ke produk lain. Dampaknya, jumlah penjualan dan keuntungan yang
diperoleh produsen dan pedagang akan menurun drastis atau perlahan tapi pasti
pasti lalu akhirnya mati. Penurunan penjualan ini disebabkan oleh faktor-faktor
seperti perubahan selera pasar. Produk substitusi diterima konsumen (baik dalam
negeri maupun luar negeri), dan perubahan teknologi.
Alternatif-alternatif tersebut diantaranya sebagai berikut.
1) Menambah investasi agar dapat mendominasi atau menempati posisi persaingan
yang baik.
2) Mengubah produk atau mencari penggunaan/ manfaat baru pada produk.
3) Mencari pasar baru.
4) Tetap pada tingkat inventasi perusahaan saat ini sampai ketidakpastian industri
dapat diatasi.
5) Mengurangi investasi perusahaan secara selektif dengan cara meningkatkan
konsumen yang kurang menguntungkan. Akan tetapi, menambah investasi
untuk kelompok kecil konsumen yang masih setia dan menguntungkan.
6) Harvesting strategy untuk mewujudkan pengembalian uang tunai dengan cepat.
Caranya dengan meninggalkan bisnis tersebut dan menjual aset perusahaan.
2. Beberapa teknik atau cara untuk memperpanjang daur hidup produk
Beberapa teknik atau cara memperpanjang daur hidup produk adalah sebagai berikut.
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a) Meningkatkan konsumsi dengan cara membujuk konsumen untuk meningkatkan
penggunaan produknya dengan berbagai manfaat yang ditawarkan.
b) Mencari fungsi lain produk dari biasanya.
c) Memodifikasi produk agar tampil baru dan segar baik dari segi isi, kemasan.
d) Mencari target konsumen baru.
3. Peranan daur hidup produk dalam strategi pemasaran
Daur hidup produk dapat memberikan indikasi tentang perkembangan suatu produk
yang dapat diterima oleh konsumen. Ukuran yang menunjukkan perkembangan tersebut
adalah tingkat penjualan produk, di samping juga tingkat keuntungan. Daur hidup
produk yang dapa dilalui oleh suatu produk secara normal meliputi empat tahap yaitu :
1) Tahap perkenalan
2) Tahap pertumbuhan
3) Tahap kedewasaan
4) Tahap penurunan
Atas dasar kondisi masing-masing tahap tersebut, perusahaan dapat menyusun strategi
pemasaran yang sesuai. Perbedaan setiap tahap dalam daur hidup produk itu
memerlukan strategi pemasaran yang berbeda pula.

PENILAIAN HASIL BELAJAR
A. Penilaian Sikap
Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C,
Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung
diluar KBM)
No Hari/Tanggal

Nama Peserta Didik

Nama
Kejadian/Perilaku

Tindak Lanjut

1
2
B. Penilian Pengetahuan (Essay)
Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, dengan
token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Perkembangan usaha secara umum melalui beberapa tahap. Uraikanlah tahap
perkembangan tersebut !
2. Uraikanlah dasar yang digunakan untuk membedakan setiap tahap dalam perkembangan
suatu usaha !
3. Sebutkan aspek-aspek yang berkaitan dengan perkembangan sebuah usaha ?
4. Uraikanlah siklus hidup sebuah produk !
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No
Soal
Essay

Bobot
Persoal
Essay

Skor
Penilaian

1

20

100

2

20

Rev : 02

Nilai
Nilai Perolehan =
Jumlah bobot Soal
Essay Terjawab
dengan Benar
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3

30

4

30

Nilai
Siswa

Paraf
Guru

………

………
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C. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses
Penilaian Ketrampilan
Bentuk Rancangan Proyek
Carilah satu contoh tahapan perkembangan suatu usaha beserta indikatornya dan buatlah
bagan perkembangan usaha tersebut !
Ketentuan Soal :
 Buat laporan
 Presentasi di depan kelas
Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses
No
1.

2.

3.

49

Komponen/Sub Komponen

Skor/Bobot
Penilaian

Kesesuaian Projek

65

a. Carilah kelompok kerja heterogen maksimal 4 orang

5

b. Amati lingkungan sekitar kalian

5

c. Carilah satu contoh tahapan perkembangan suatu usaha
beserta indikatornya
d. Buatlah bagan perkembangan usaha tersebut

20

e. Buatlah laporan

10

f. Presentasikan di depan kelas !

5

Hasil

20

Kesesuaian prosedur pembuatan proyek dengan ketentuan
soal

20

Waktu/Sikap

15

Ketepatan waktu dan sikap kerja

15

Rev : 02
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Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses
Skor/Bobot
Proses
Hasil
Skor Maksimal
65
20
Skor Perolehan
…….
…….
Nilai
………………

Paraf Siswa
……………

Waktu
15
…….

Kur Terintegrasi Iduka

Total
100
…….

Paraf Guru
………………..

Man Jadda Wajada
Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil
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KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR :
3.20. Menentukan standar laporan keuangan
4.20. Membuat laporan keuangan
KD/INDIKATOR SKKNI
KD/INDIKATOR IDUKA
MATERI PEMBELAJARAN

A. LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN JASA
1. Pengertian Perusahaan Jasa
Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatannya memberikan jasa berupa
pelayanan kepada konsumen. Produk yang ditawarkan oleh perusahaan jasa kepada
konsumen adalah layanan yang tidak bisa dilihat dengan mata, namun dapat dirasakan
manfaatnya oleh konsumen. Ruang lingkup perusahaan jasa meliputi usaha salon,
bengkel, kantor akuntan, laundry, transportasi, bank, asuransi, bioskop, notaris, biro
konsultan, servis elektronik, percetakan, dan usaha jasa lainnya.
Ciri-ciri perusahaan jasa adalah sebagai berikut.
a. Kegiatan usahanya berupa pelayanan dengan menerima balas jasa dari konsumen.
b. Pembelian barang oleh perusahaan jasa seperti pembelian perlengkapan dan
peralatan, tidak untuk diolah atau dijual kembali tetapi untuk memberikan
pelayanan kepada konsumen.
c. Pendapatan usaha diperoleh dari penjualan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan
jasa tersebut.
d. Laba usaha diperoleh dari pendapatan jasa dikurangi dengan biaya-biaya usaha.
2. Karakteristik Jasa
Jasa adalah segala aktivitas dan berbagai kegiatan atau manfaat yang ditawarkan untuk
dijual oleh suatu pihak kepada pihak lain yang tidak berwujud dan tidak menghasilkan
perpindahan kepemilikan atas apa pun. Menurut Kotler dan Armstrong (2012), ada
empat karakteristik jasa yang dapat diidentifikasi sebagai berikut.
a. Tidak berwujud (intangibility), yaitu jasa tidak dapat dilihat, dirasa, dicium,
didengar atau diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi.
b. Tidak dapat dipisahkan (inseparability). Barang biasanya diproduksi, kemudian
dijual, lalu dikonsumsi.
c. Keberagaman (variability). Jasa memiliki banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis
tergantung pada siapa, kapan, dan dimana jasa tersebut diproduksi dan dikonsumsi.
d. Tidak tahan lama (perishability). Jasa tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan
3. Pengertian Akun
Akun adalah suatu formasi yang digunakan sebagai tempat mencatat transaksi
keuangan sejenis yang dapat mengubah komposisi harta, kewajiban, dan modal
perusahaan. Fungsi dari akun adalah sebagai berikut.
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1. Menunjukkan tempat pencatatan unsur harta, utama, modal, pendapatan, dan beban.
2. Menunjukka perubahan (bertambah/berkurangnya) unsur-unsur harta, utang, modal,
pendapatan, dan beban.
3. Sebagai sumber informasi mengenai posisi harta, utang modal, dan perubahannya
sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.
4. Klasifikasi Akun Perusahaan Jasa
Secara umum akun dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu akun riil dan akun
nominal.
Pertama, akun rill (real account). Akun riil adalah akun yang disajikan dalam neraca,
antara lain harta (aktiva), utang (kewajiban), dan modal (ekuitas). Disebut juga akun
terbuka (opened account) karena biasanya mempunyai saldo yang akan dibuka kembali
pada periode berikutnya. Akun ini bersifat permanen (permanent account).
Kedua, akun nominal (nominal account). Akun nominal adalah akun yang disajikan
dalam laporan laba rugi, antara lain pendapatan dan beban. Akun nominal disebut juga
akun tertutup (dinolkan). Akun ini bersifat sementara (temporary account).
Selain itu ada yang disebut dengan akun pengurang (contra account), yaitu walau
masuk dalam satu kelompok tapi mengurangi akun lainnya. Contohnya, cadangan
kerugian piutang mengurangi piutang usaha, akumulasi penyusutan mengurangi akun
aktiva tetap, dan prive mengurangi modal.
5. Mekanisme Debit dan Kredit
Mekanisme debit dan kredit adalah konsep mendebit dan mengkredit suatu akun.
Mendebit berarti melakukan pencatatan transaksi di sisi kiri (debit) suatu akun.
Mengkredit adalah melakukan pencatatan di sisi kanan (kredit) suatu akun.
Akun harta dan beban memiliki saldo normal di debit. Jika akun harta dan beban
bertambah, maka dicacat disisi debit. Jika akun harta dan beban berkurang, maka
dicatat di sisi kredit.
Akun utang, modal, dan pendapatan memiliki saldo normal di kredit. Jika akun utang,
modal dan pendapatan bertambah, maka dicatat di sisi kredit. Jika akun utang, modal,
dan pendapatan berkurang, maka dicatat di sisi debit.
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Kelompok Akun
Bertambah (+)
Berkurang (-)
Harta
Debit
Kredit
Utang
Kredit
Debit
Modal
Kredit
Debit
Pendapatan
Kredit
Debit
Beban
Debit
Kredit
Tabel 1 Tabel Mekanisme Debit dan Kredit

Saldo Normal
Debit
Kredit
Kredit
Kredit
Debit

Penggolongan akun secara lebih rinci adalah sebagai berikut.
a. Akun Harta (Asset)
Harta (aktiva) adalah semua sumber ekonomis perusahaan baik yang berwujud
maupun tidak berwujud. Adapun jenis harta adalah sebagai berikut.
1) Harta lancar (current asset).
Harta lancar adalah harta yang berupa uang kas dan harta yang sangat mudah
dijadikan uang atau umur pemakaiannya kurang dari satu tahun. Harta lancar
meliputi hal-hal berikut ini.
a) Kas (cash)
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b)
c)
d)
e)
f)

Deposito bank (time deposit)
Surat berharga/efek (marketable securities)
Piutang usaha (account receivable)
Piutang wesel (notes receivable)
Piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima (accrued
revenue)
g) Persekot beban atau beban yang dibayar di muka (prepaid expense)
h) Perlengkapan (supplies)
2) Investasi jangka panjang (long term investment).
Investasi jangka panjang adalah penanaman modal pada perusahaan lain dalam
jangka waktu yang panjang.
3) Harta tetap (fixed asset).
Harta tetap adalah harta berwujud yang digunakan untuk operasi perusahaan dan
mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, mempunyai nilai material yang
relative besar dan tidak untuk dijual. Harta tetap antara lain terdiri dari tanah
(land), gedung/bangunan (building), mesin (machine), kendaraan (vehicle), dan
peralatan (equipment)
4) Harta tetap tak berwujud (intangible fixed asset).
Harta tetap tak berwujud adalah hak istimewa yang dimiliki perusahaan dan
mempunyai nilai namun tidak berwujud. Harta tidak berwujud meliputi hal-hal
berikut ini.
a) Goodwill adalah nama baik perusahaan yang melekat pada perusahaan itu
sendiri.
b) Hak paten adalah hak tunggal yang diberikan pemerintah kepada seseorang
atau badan karena hasil karya seni atau tulisan/karya intelektual.
c) Hak cipta yaitu hak karena menciptakan sesuatu yang diberikan oleh
pemerintah kepada perusahaan misalnya hak cipta lagu.
d) Merek dagang adalah hak yang diberikan pemerintah kepada suatu badan
untuk menggunakan nama dan lambing bagi usahanya.
e) Hak sewa adalah hak untuk menggunakan harta tetap pihak lain dalam
waktu yang panjang sesuai dengan kesepakatan.
f) Franchise adalah istimewa yang diterima oleh seseorang atau badan dari
pihak lain untuk mengomersialkan formula, yeknik, atau produk tertentu.
5) Harta lain-lain (other asset)
Harta lain-lain adalah harta yang tidak dapat digolongkan dalam empat jenis
harta di atas, misalnya harta tetap yang tidak dipakai.
b. Utang (Kewajiban)
Utang (kewajiban) adalah keharusan membayar kepada pihak lain yang disebabkan
oleh tindakan/transaksi sebelumnya. Utang harus diselesaikan dengan menyerahkan
harta/ aktiva atau sumber daya perusahaan (berupa pelunasan). Berdasarkan jangka
waktu pelunasan, utang dikelompokkan menjadi tiga.
1) Utang lancar (Current Liabilities)
Utang lancar adalah utang yang harus dilunasi dalam waktu tidak lebih dari satu
tahun. Utang lancar terdiri dari empat jenis.
a) Utang usaha (account payable)
b) Utang wesel (notes payable)
No : F.02.55
53 Rev : 02

MODUL ELEKTRONIK

Kur Terintegrasi Iduka

c) Utang beban/beban (accrued expenses)
d) Utang pendapatan/pendapatan yang diterima di muka (unearned revenue)
2) Utang jangka panjang (Long term liabilities)
Utang jangka panjang adalah kewajiban yang waktu pelunasannya lebih dari
satu tahun. Utang jangka panjang meliputi hal-hal berikut ini.
a) Utang hipotek (mortgage payable)
b) Utang obligasi (bands payable)
c) Kredit investasti
3) Utang lain-lain (Other Liabilities)
Utang lain-lain adalah utung yang tidak bermasuk ke dalam utang lancar dan
utang jangka panjang. Contohnya adalah uang jaminan yang diterima dari
pelanggan dan utang kepada pemegang saham.
c. Modal (Equity)
Modal atau ekuitas adalah hak pemilikan atas harta perusahaan yang merupakan
kekayaan bersih, yaitu selisih harta dengan utang.
d. Pendapatan (Revenue)
Pendapatan adalah penambahan jumlah aktiva sebagai hasil operasi perusahaan
secara bruto. Pendapatan diperoleh karena adanya penyerahan/penjualan
barang/jasa atau aktiva lainnya dalam satu periode. Pendapatan dibedakan menjadi
dua kelompok.
1) Pendapatan usaha (Pendapatan Operasional)
2) Pendapatan di luar usaha (Pendapatan Non-operasional)
e. Beban (Expense)
Bebas adalah pengorbanan yang terjadi dalam rangka memperoleh pendapatan.
Beban dibedakan menjadi dua jenis.
1) Beban usaha (Beban operasional)
Beban usaha adalah beban yang terjadi dalam rangka memperoleh pendapatan
usaha. Contohnya, beban gaji (salasies expense), beban air dan listrik (water &
electricity expense), beban sewa (rent expense), beban asuransi (insurance
expense), beban iklan (advertising expense), beban perlengkapan (supplies
expense), kerugian piutang tak tertagih (bad debts expense), dan beban lain-lain
(other expense).
2) Beban di luar usaha (Beban Non-operasional)
Beban di luar usaha adalah beban yang terjadi bukan karena kegiatan utama.
Perusahaan atau yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan utama
perusahaan dan yang sifatnya insidental.
6. Sistem Akuntansi Perusahaan Jasa
Siklus akuntansi adalah proses menyediaan informasi yang meluputi tahap pencatatan,
serta pengikhtisar sampai dengan tahap penyusunan laporan keuangan. Tahapan siklus
akuntansi perusahaan jasa adalah sebagai berikut.
a. Tahap pencatatan
b. Tahap pengikhtisaran
c. Tahap pelaporan
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Gambar 8. Bagan Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa
1) Pengertian transaksi keuangan dan bukti transaksi keuangan
Transaksi keuangan adalah kejadian-kejadian dalam perusahaan yang bersifat finansial
yang harus diproses mulai dari pencatatan transaksi, hinggi pelaporan yang
mengakibatkan perubahan harta, utang, dan model yang berhubungan dengan pihak
luas
2) Kegunaan bukti transaksi keuangan
Bukti transaksi adalah dokumen pendukung yang berisi data transaksi yang dibuat
setelah melakukan transaksi untuk kebutuhan pencatatan keuangan.
Fungsi pokok bukti transaksi adalah sebagai perekam pertama setiap transaksi yang
dilakukan perusahaan. Dengan adanya bukti transaksi, setiap kegiatan yang dilakukan
oleh perusahaan yang terkait dengan keuangan dapat didokumentasikan dan
dipertanggungjawabkan.
Informasi yang diperoleh dari adanya bukti transaksi adalah sebagai berikut.
a) Pihak yang melakukan transaksi.
b) Akun yang terpengaruh dengan transaksi yang terjadi.
c) Jumlah nominal akun yang terpengaruh dengan transaksi yang terjadi.
3) Klasifikasi bukti transaksi keuangan
Menurut sumbernya, bukti transaksi keuangan ada dua macam.
a) Bukti transaksi eksternal
Bukti transaksi eksternal adalah bukti pencatatan transaksi keuangan yang terjadi
dengan pihak luar perusahaan. Adapun yang termasuk bukti transaksi eksternal
adalah kuitansi, nota kontan/tunai, faktur, nota debit, dan nota kredit.
Kuitansi adalah bukti transaksi penerimaan uang untuk pembayaran sesuatu.
Kuitansi dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang menerima uang dan diserahkan
kepada pihak yang melakukan pembayaran.
Kuitansi umumnya terdiri dari dua bagian. Bagian pertama (asli) diberikan kepada
pihak pembayar sebagai bukti pencatatan pengeluaran uang. Bagian yang tertinggal
(sus kuitansi) atau salinan kuitansi disimpan oleh pihak penerima uang sebagai
bukti pencatatan penerimaan uang. Untuk transaksi dengan jumlah pembayaran
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yang besar, kuitansi harus dibubuhi materai. Informasi yang termuat dalam kuitansi
adalah sebagai berikut.
1) Nama yang menyerahkan uang
2) Jumlah uang yang dibayarkan
3) Tanggal penyerahan uang
4) Nama dan tanda tangan yang menerima uang

Gambar 9. Contoh Kuitansi
Nota Tunai. Nota tunai adalah tanda bukti jual beli barang/jasa secara tunai
yang dibuat oleh penjual dan disampaikan kepada pihak pembeli. Nota kontan
minimal dibuat rangkap dua, yang asli diserahkan kepada pihak pembeli dan
yang copy-an disimpan oleh pihak penjual.

Gambar 10. Contoh Nota Kontan Jual Beli Jasa
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Gambar 11. Contoh Nota kredit
Faktur (Invoice). Faktur adalah bukti perhitungan penjualan barang atau jasa yang
dilakukan secara kredit. Faktor dibuat oleh pihak penjual dan disampaikan kepada
pihak pembeli. Biasanya dibuat rangkap 2.
Informasi yang dimuat di dalam faktur adalah sebagai berikut.
1) Nama dan alamat penjual.
2) Nomor faktur.
3) Nama dan alamat pembeli.
4) Tanggal transaksi
5) Syarat pembayaran
6) Keterangan mengenai barang/jasa seperti jenis barang/jasa, kuantitas, harga satuan,
dan jumlah harga.
Bagi pihak pembeli, faktur yang diterimanya merupakan faktur pembelian. Bagi
pihak penjual, faktur yang dikirim kepada pihak pembeli merupakan faktur
penjualan.

Gambar 12. Contoh Faktur jual beli jasa
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Nota Debit (Debit memorandum), nota debit adalah bukti transaksi terjadinya
pengurangan utang usaha karena adanya pengembangan barang yang disebabkan hal
tertentu.
Nota Kredit (Credit Memorandum). Nota kredit adalah bukti transaksi terjadinya
pengurangan piutang usaha karena adanya pengembalian barang yang disebabkan hal
tertentu.
b) Bukti transaksi internal
Bukti transaksi internal adalah bukti transaksi yang dibuat khusus oleh perusahaan
yang ditujukan untuk pihak internal perusahaan.
1) Bukti Kas Masuk (BKM)
2) Bukti Kas Keluar (BKK)
3) Memo
7. Persamaan Dasar Akuntansi
Persamaan dasar akuntansi adalah catatan tentang perubahan unsur-unsur dasar posisi
keuangan perusahaan (harta, utang, dan modal) akibat adanya transaksi keuangan.
Persamaan dasar akuntansi merupakan konsep dasar pencatatan akuntansi berpasangan
(double entry). Artinya, setiap perubahan pada satu akun akan mengakibatkan
perubahan pada akun yang lain dalam jumlah yang sama.
Rumus persamaan dasar akuntansi adalah sebagai berikut.

HARTA = UTANG + MODAL




Harta adalah semua kekayaan yang dimiliki perusahaan yang dapat dinilai
dengan uang.
Utang adalah kewajiban yang harus dilunasi oleh perusahaan kepada pihak
ketiga
Modal adalah kewajiban perusahaan kepada pemilik atau hak pemilik atas
perusahaan.

Pendapatan adalah hal hasil yang diperoleh perusahaan dari kegiatan bisnis
perusahaan. Beban adalah pengorbankan yang dikeluarkan perusahaan untuk
memperoleh pendapatan.
Setiap transaksi yang terjadi akan mempengaruhi posisi keuangan perusahaan.
Pengaruh transaksi tersebut dapat menambah atau mengurangi komponen
keuangan perusahaan yaitu harta, utang, dan modal. Perubahan komponen posisi
keuangan pada persamaan dasar akuntansi dapat dikelompokkan sebagai
berikut.
a. Transaksi yang menyebabkan perubahan harta dengan harta
b. Transaksi yang menyebabkan perubahan harta dengan utang
c. Transaksi yang menyebabkan perubahan harta dengan modal
Persamaan dasar akuntansi merupakan dasar untuk proses pencatatan transaksi
secara nyata dan actual dalam perusahaan. Data-data pencatatan dapat disusun
menjadi laporan keuangan yang merupakan tujuan dari akuntansi.
a. Pembuatan Neraca Awal
b. Kelompok Utang dan Modal
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a) Tujuan laporan arus kas
Tujuan dari laporan arus kas adalah menyajikan informasi tentang
penerimaan-penerimaan kas dan pengeluaran-pengeluaran kas perusahaan
dalam satu periode tahun buku.
b) Metode penyajian laporan arus kas
Terdapat dua bentuk penyajian laporan arus kas, yaitu metode langsung dan
metode tidak langsung. Perbedaan antara kedua metode terletak pada
penyajian arus kas berasal dari kegiatan operasional. Isi laporan arus kas
dapat diklasifikasikan menjadi tiga aktivitas yang berbeda.
 Aktivitas operasi (Operating Activities)
Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang
ditujukan untuk kegiatan operasional perusahaan selama satu periode
akuntansi. Arus kas masuk meliputi hal-hal berikut ini.
1) Dari penjualan barang dan jasa
2) Pelunasan piutang usaha
3) Penerimaan royalty, fee, dan komisi
4) Pendapatan bunga dan pendapatan dividen
Arus kas keluar meliputi hal-hal berikut ini
1) Pembayaran kepada pemasok barang atau jasa
2) Pembayaran kepada karyawan untuk jasa yang diberikan (gaji,
komisi, atau upah)
3) Pembayaran kepada pemerintah untuk membayar pajak
4) Pembayaran kepada kreditor untuk membayar bunga
5) Pembayaran kepada pihak lain untuk membayar beban
6) Pembelian aktiva lancar


Aktivitas pembiayaan/pendanaan (Financing Activities)
Arus kas masuk meliputi hal-hal berikut ini.
1) Penerimaan kas dari penjualan aktiva tetap
2) Penerimaan kas dari penjualan investasi jangka panjang
Arus kas keluar meliputi hal-hal berikut ini.
1) Pembelian aktiva tetap
2) Pembelian investasi jangka panjang

c) Aktivitas pembiayaan/pendanaan (Financing Activities)
Arus kas masuk meliputi hal-hal berikut ini.
1. Penjualan
2. Penerbitan utang jangka panjang
3. Penerimaan pinjaman jangka panjang
Arus kas keluar melip hal-hal berikut ini.
1. Pembayaran kepada pemegang saham sebagai deviden
2. Pembayaran untuk melunasi utang jangka panjang
3. Penarikan kembali modal saham
4. Pengambilan prive
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PENILAIAN HASIL BELAJAR
A. Penilaian Sikap
Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C,
Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung
diluar KBM)
No Hari/Tanggal

Nama
Kejadian/Perilaku

Nama Peserta Didik

Tindak Lanjut

1
2
B. Penilian Pengetahuan (Essay)
Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, dengan
token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Jelaskan mengapa perusahaan UMKM memerlukan pembukuan !
2. Jelaskan tahap-tahap siklus akuntansi perusahaan jasa !
3. Apa yang dimaksud dengan transaksi keuangan dan kegunaan dari bukti transaksi ?
4. Apa perbedaaan antara bukti transaksi eksternal dan bukti transaksi internal ?
No
Soal
Essay

Bobot
Persoal
Essay

Skor
Penilaian

1

20

100

2

20

3

30

4

30

Nilai
Nilai Perolehan =
Jumlah bobot Soal
Essay Terjawab
dengan Benar
Nilai
Paraf
Siswa
Guru
………

………

C. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses
Penilaian Ketrampilan
Bentuk Rancangan Proyek
Carilah satu contoh tahapan perkembangan suatu usaha beserta indikatornya dan buatlah
bagan perkembangan usaha tersebut !
Ketentuan Soal :
 Buat laporan
 Presentasi di depan kelas
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Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses
No
1.

2

3

Skor/Bobot
Penilaian

Komponen/Sub Komponen
Kesesuaian Projek

65

a. Carilah kelompok kerja heterogen maksimal 4 orang

5

b. Amati lingkungan sekitar kalian

5

c. Carilah satu contoh tahapan perkembangan suatu
usaha beserta indikatornya
d. Buatlah bagan perkembangan usaha tersebut

20

e. Buatlah laporan

10

f. Presentasikan di depan kelas !

5

Hasil

20

Kesesuaian prosedur pembuatan proyek dengan ketentuan
soal

20

Waktu/Sikap

15

Ketepatan waktu dan sikap kerja

15

Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses
Skor/Bobot
Proses
Hasil
Skor Maksimal
65
20
Skor Perolehan
…….
…….

Nilai
………………

Paraf Siswa
……………

Waktu
15
…….

20

Total
100
…….

Paraf Guru
………………..

Man Jadda Wajada
Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil
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