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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

 

Sekolah : SMKN Kota Bekasi 

Mata pelajaran : Produk Kreatif dan Kewirausahaan 

Kelas/Semester : XI/Ganjil 

Tema/Subtema :………………………………. 

Sub-sub Tema : ………………………………. 

Pembelajaran ke : 1 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi tentang 

pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan 

bidang dan lingkup kerja Produk Kreatif dan Kewirausahaan pada tingkat teknis, 

spesifik, detil, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari 

keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional dan internasional. 

KI 4   :  Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan 

prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang 

kerja Produk kreatif dan Kewirausahaan menampilkan kinerja di bawah bimbingan 

dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. 

Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, produktif, 

kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas 

spesifik di bawah pengawasan langsung. 

Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, gerak 

mahir, menjadikan gerak dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari 

yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah 

pengawasan langsung. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi  

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.1. Memahami, menerapkan, 

menganalisis dan mengevaluasi 

3.1.1 Memahami pengertian proses, produksi 

hingga proses produksi massal 
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tentang pengetahuan faktual, 

konseptual, operasional dasar, dan 

metakognitif sesuai dengan bidang 

dan lingkup kerja Produk Kreatif dan 

Kewirausahaan pada tingkat teknis, 

spesifik, detil, dan kompleks, 

berkenaan dengan ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya, dan humaniora dalam 

konteks pengembangan potensi diri 

sebagai bagian dari keluarga, sekolah, 

dunia kerja, warga masyarakat 

nasional, regional dan internasional. 

3.1.2 Memahami tahapan di dalam 

penetapan proses produksi 

3.1.3 Mengetahui tipe proses produksi 

4.1 Melaksanakan tugas spesifik 

dengan menggunakan alat, informasi, 

dan prosedur kerja yang lazim 

dilakukan serta memecahkan 

masalah sesuai dengan bidang kerja 

Produk kreatif dan Kewirausahaan 

menampilkan kinerja di bawah 

bimbingan dengan mutu dan 

kuantitas yang terukur sesuai dengan 

standar kompetensi kerja. 

Menunjukkan keterampilan menalar, 

mengolah, dan menyaji secara 

efektif, produktif, kritis, mandiri, 

kolaboratif, komunikatif, dan solutif 

dalam ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah, serta mampu 

melaksanakan tugas spesifik di bawah 

pengawasan langsung. 

Menunjukkan keterampilan 

mempersepsi, kesiapan, meniru, 

membiasakan, gerak mahir, 

menjadikan gerak dalam ranah 

konkret terkait dengan 

pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah, serta mampu 

melaksanakan tugas spesifik di bawah 

pengawasan langsung. 

4.1.1Menyajikan hasil telaah serangkaian 

pengertian dari proses, produksi hingga 

proses produksi massal.  

 

4.1.2 Mampu  menyajikan tahapan-tahapan 

di dalam proses produksi 

 

4.1.3 Menyajikan hasil pengamatan tipe 

proses produksi 
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C. Deskripsi Materi Pembelajaran (dapat berupa rincian, uraian atau penjelasan materi 

pembelajaran) 

1. Pengertian Proses Produksi Massal 

2. Tahapan di dalam Penetapan Proses Produksi 

3. Tipe Proses Produksi 

 

D. Kegiatan Pembelajaran 

1.  Pertemuan Pertama: ( 2 JP)/ ( Indikator 1 dan 2 ) 

a. Kegiatan Pendahuluan 

1) Mengucapkan salam 

2) Mengisi daftar hadir 

3) Apersepsi : apa yang dapat diketahui mengenai produksi massal beserta 

tahapannya produksinya? 

4) Motivasi : mengungkapkan tahapan proses produksi sehingga dapat 

menerapkannya 

b. Kegiatan Inti**) 

1) Mengamati 

(a) Peserta didik diminta mengamati atau menganalisa kasus yang 

memperlihatkan produksi massal yang berkaitan dengan dunia bisnis. 

(b) Peserta didik diminta mendiskusikan dalam kelompok dan menuliskan 

hal-hal yang ingin diketahui dan menentukan masalah dari hasil 

pengamatan produksi tersebut. 

(c) Peserta didik diajak untuk menyeleksi apakah hal-hal yang ingin diketahui 

sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, jika belum dengan panduan 

guru, peserta didik diminta untuk memperbaiki. 

(d) Jika hal-hal yang ingin diketahui belum semuanya mencakup tujuan 

pembelajaran, maka guru dapat menambahkan hal-hal yang terkait 

dengan tujuan pembelajaran. 
 

2) Menanya 

(a) Peserta didik diminta mendiskusikan dalam kelompok untuk merumuskan 

pertanyaan berdasarkan hal-hal yang ingin diketahui dari hasil 

pengamatan kasus produksi massal dalam bisnis. Pertanyaan diarahkan 

pada hal-hal yang substantif terkait dengan tujuan pembelajaran.  

(b) Salah satu peserta didik dari wakil kelompok diminta menuliskan rumusan 

pertanyaan di papan tulis.  
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(c) Peserta didik diminta mendiskusikan dengan kelompok untuk menjawab 

pertanyaan sesuai dengan apa yang diketahui. 

3) Mengumpulkan informasi 

Peserta didik diminta mengumpulkan informasi/data untuk menjawab 

pertanyaan yang telah dirumuskan dari berbagai sumber, seperti: membaca 

buku Siswa, mencari di internet atau membaca buku di perpustakaan. 

4) Menalar/Mengasosiasi 

(a) Peserta didik diminta mengolah dan menganalisis data atau informasi 

yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber untuk menjawab 

pertanyaan yang telah dirumuskan (menyempurnakan jawaban 

sementara yang telah dirumuskan dalam diskusi awal di dalam 

kelompok). 

(b) Peserta didik diminta untuk mendiskusikan di dalam kelompok untuk 

merancang perencanaan proyek yang berkaitan materi tersebut. 

5) Mengkomunikasikan 

(a) Peserta didik dalam kelompok diminta mempresentasikan hasil 

perencanaan proyek yang telah dirumuskan. 

(b) Kelompok lain diminta memberi tanggapan dan saran atas kemajuan 

perencanaan proyek tersebut. 

c. Kegiatan Penutup 

(a) Guru memantau/memonitoring berjalannya perencanaan proyek  

(b) Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah di pelajari dan 

memberikan hasil evaluasi dari proyek masing-masing kelompok. 

(c) Refleksi 

(d) Memberikan tugas terstruktur 

(e) Menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan yang akan datang 

E. Penilaian  

1. Teknik penilaian : Tertulis dan Lisan 

2. Instrumen penilaian dan pedoman penskoran 

 

F. Media/alat, dan Sumber Belajar 

1. Media/alat : LCD, Laptop, White Board, Spidol, Chart,Lembaran Kerja 

2. Sumber Belajar : Buku Siswa, Internet. 
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BAB 1 

PROSES PRODUKSI MASSAL 

 

1.1. Pengertian Proses Produksi 

Proses produksi memiliki dua pengertian yaitu, pengertian proses dan pengertian 

produksi. Suatu cara, metode, atau teknik bagaimana mengubah sumber-sumber yang ada 

seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan kekayaan alam yang ada untuk memperoleh suatu 

hasil yang optimal disebut dengan proses, sedangkan produksi adalah segala kegiatan yang 

berkaitan dengan menghasilkan barang atau jasa dengan cara mengolah bahan baku menjadi 

barang setengah jadi atau barang jadi sehingga barang tersebut memiliki nilai tambah. 

Maka, dapat disimpulkan bahwa proses produksi adalah cara, metode, serta teknik 

untuk menciptakan, mengolah, atau memberi nilai tambah bagi suatu barang atau jasa dengan 

menggunakan sumber-sumber daya (tenaga kerja, mesin, bahan-bahan, dana) yang ada. Proses 

produksi juga dibedakan berdasarkan karakteristik aliran prosesnya maupun tipe pesanan 

langganannya. 

Sebagai catatan dalam perusahaan manufacturing, aliran produk sama dengan aliran 

bahan mentah, sedangkan dalam industri jasa, proses produksi tidak ditunjukan dengan aliran 

produk secara fisik, tetapi oleh urutan – urutan operasi yang dilaksanakan dalam pemberian 

pelayanan. 

 

1.2. Pengertian Proses Produksi Massal 

Produksi suatu produk dalam jumlah yang sangat besar dengan menggunakan metode 

produksi padat modal secara berkesinambungan disebut Mass Production atau produksi 

massal. Produksi massal secara khusus ditemukan dalam industri di mana produk yang 

ditawarkan distandarisasi secara teliti sehingga memungkinkan mesin-mesin dan proses-proses 

yang otomatis menggantikan peran tenaga kerja. Industri produksi massal ditandai dengan 

pemusatan penjualan tingkat tinggi, persyaratan masuk yang sulit. dan penggunaan skala 

ekonomi yang menghasilkan unit biaya penawaran yang rendah. 

 

1.3. Tahapan-Tahapan di dalam Penetapan Proses Produksi 

a. Routing, yaitu menetapkan dan menentukan urutan proses produksi berawal dari bahan 

mentah hingga menjadi produk akhir. 

b. Scheduling, yaitu menetapkan dan menentukan jadwal operasi produksi yang disinergikan 

sebagai suatu kesatuan. 
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c. Dispatching, yaitu menetapkan dan menentukan proses pemberian perintah untuk mulai  

dilaksanakannya operasi proses produksi yang sudah direncanakan di dalam 

routing dan scheduling. 

d. Follow-up, yaitu menetapkan dan menentukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi 

penundaan dan mendorong terkoordinasikannya seluruh perencanaan operasi produk. 

 

1.4. Proses Produksi 

a. Siklus Proses Produksi : 

1. PROSES PRODUKSI (Produk dalam Proses) 

2. INPUT (BB) 

3. OUT PUT (Produk Jadi) 

b. Proses Produksi 

Yang dimaksud proses produksi adalah kegiatan mengolah produk dengan mengorbankan 

berbagai biaya produksi baik langsung maupun tidak langsung dari bahan mentah / baku 

menjadi produk jadi siap untuk dijual. 

c. Unsur-unsur Biaya Produksi 

Ada tiga macam unsur-unsur biaya produksi, yaitu : biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, 

dan biaya overhead (biaya umum). Biaya bahan baku (BBB) adalah seluruh biaya yang 

dikeluarkan untuk pengadaan bahan utama pembuatan produk.  Contoh : 

• Bahan baku produk mebel adalah kayu 

• Bahan baku produk roti adalah terigu 

• Bahan baku pakaian adalah kain 

 

1.5. Ciri-Ciri Perencanaan Produksi 

a. Perencanaan proses produksi harus mengarah pada kegiatan masa-masa mendatang 

b. Perencanaan proses produksi harus mempunyai jangka waktu tertentu 

c. Perencanaan proses produksi harus mempersiapkan tenaga kerja, mesin-mesin, bahan 

baku, metode pengerjaan, modal, dan lain sebagainya 

d. Perencanaan proses produksi harus dapat mengoordinasi kegiatan produksi dengan 

kegiatan bagian lain 

e. Perencanaan proses produksi harus dapat menentukan jumlah produk, jenis produk, 

kualitas produk, warna produk, ukuran produk, bentuk produk, dan lain sebagainya. 

 

1.6. Syarat-syarat Perencanaan Proses Produksi 

a. Perencanaan proses produksi tentunya harus disesuaikan dengan tujuan perusahaan 
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b. Perencanaan proses produksi harus sederhana, mudah dimengerti, dan dapat 

dilaksanakan 

c. Perencanaan proses produksi harus memberikan analisis dan klasifikasi kegiatan 

 

1.7. Persiapan Perencanaan Proses Produksi 

Adapun persiapan perencanaan operasi produk meliputi hal-hal sebagai berikut: 

a. Prosedur Persiapan 

Sebelum wirausahawan menentukan produk apa yang akan dibuat, wirausahawan 

terlebih dahulu harus mencari informasi pada para konsumen lalu mengajak karyawan 

untuk berpartisipasi memikirkan produk yang akan dibuat 

b. Penyaringan Gagasan 

Setelah ide bagus banyak ditemukan, wirausahawan harus memilah gagasan dengan 

penyaringan yang baik 

c. Analisis Gagasan 

Dalam hal ini, wirausahawan diharapkan dapat menganalisis gagasan yang dipilih untuk 

bisa mengetahui potensi permintaan terhadap produk, jumlah omset penjualan, dan 

seberapa besar kemampuan suatu produk menghasilkan laba 

d. Percobaan Produk 

Untuk bisa mewujudkan gagasan ke dalam kegiatan konkret, yaitu dengan membuat 

produk yang bisa dipertanggung jawabkan. 

e. Uji Coba Produk 

Untuk mengetahui seberapa besar kelemahan, kesalahan, efek samping, kualitas, dan 

manfaat produk, wirausahawan harus mengadakan pengujian agar produk tersebut 

benar-benar dapat dipertanggung jawabkan kepada konsumen. 

f. Komersialisasi Produk 

Setelah dilakukan pengujian, barulah diperkenalkan kepada konsumen, yaitu mulai 

pemberian merek produk, kemasan produk, penetapan harga, promosi dan distribusi. 

 

1.8. Tipe Proses Produksi 

Pada pembahasan sebelumnya telah dibahas bahwa proses produksi dapat dibedakan 

berdasarkan karakteristik aliran dan tipe pesanan pelanggannya. Maka, pada bagian ini 

membahas tentang klasifikasi berdasarkan aliran proses produksinya, yaitu : 

a. Aliran Garis 

Tipe mempunyai ciri aliran proses dari bahan mentah sampai menjadi produk akhir 

dengan urutan operasi yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa selalu tetap. 
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Untuk tipe aliran ini, produk harus di standarisasi dengan baik dan harus mengalir dari 

satu operasi atau proses kerja ke operasi berikutnya dengan urutan yang telah ditetapkan 

sebelumnya.  

Terdapat 2 tipe produksi pada operasi aliran garis, yaitu : 

 Produksi massal (mass production)  

Proses produksi massal umumnya memproduksi kumpulan-kumpulan produk dalam 

jumlah besar yang mengikuti serangkaian operasi yang sama dengan produk 

sebelumnya sehingga proses ini sering disebut sebagai repetitive process, misalnya 

produk elektronik, mobil, motor dan sebagainya. 

 Produksi secara terus-menerus (continuos production). 

Proses produksi secara terus-menerus ditandai dengan waktu produksi yang relatif 

lama, hal ini untuk menghindari penyetelan-penyetelan. Produksi terus-menerus 

tampak di dalam industri proses, seperti: industri kimia, industri kertas, industri baja, 

dan industri – industri lainnya. 

Keputusan untuk menggunakan operasi aliran garis tidak hanya berdasarkan 

pertimbangan efisiensi saja, namun juga perlu faktor – faktor lain, seperti: keusangan 

produk, ketidakpuasan kerja karyawan karena kebosanan dan resiko perubahan teknologi 

proses, dan faktor – faktor lain yang mempengaruhinya. 

b. Aliran Intermiten 

Tipe aliran ini mempunyai ciri produksi dalam kelompok barang yang sejenis pada interval 

waktu yang terputus-putus. Dalam hal ini, peralatan dan tenaga kerja dikelola dan 

diorganisasikan dalam pusat-pusat kerja menurut tipe-tipe keterampilan atau peralatan 

yang serupa. Operasi-operasi intermitten sangat fleksibel dalam perubahan volume atau 

produk, karena operasi-operasinya menggunakan peralatan serbaguna dan tenaga kerja 

yang memiliki keterampilan tinggi. Fleksibilitas ini menimbulkan berbagai masalah dalam 

pengendalian persediaan, schedule, dan kualitas, atau dapat dikatakan belum efisien. 

Istilah operasi intermitten sering disebut job shop dan istilah ini terkadang hanya 

digunakan untuk menyatakan operasi-operasi intermitten yang memproduksi barang-

barang berdasarkan spesifikasi pesanan langganan. Operasi intermitten dapat diterapkan 

pada produksi barang-barang yang tidak di standardisasi atau volume produksinya 

rendah, karena operasi ini merupakan operasi yang paling ekonomis dan melibatkan 

risiko yang paling kecil. 

c. Aliran Proyek 

Aliran proyek ini banyak digunakan untuk memproduksi produk-produk yang sifatnya 

khusus atau unik, seperti kapal, pesawat terbang, gedung, dan lain-lain. Setiap unit 
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produk dibuat sebagai suatu barang tunggal, meskipun tidak ada aliran produk bagi suatu 

proyek, tetapi ada urutan-urutan operasi dimana seluruh operasi atau kegiatan individual 

harus diurutkan untuk menunjang pencapaian tujuan akhir. 

Masalah-masalah yang mungkin sering terjadi dalam manajemen proyek adalah 

perencanaan, pengurutan, scheduling, dan pengawasan kegiatan individual yang 

mengarahkan penyelesaian proyek secara keseluruhan. Bentuk operasi-operasi proyek 

digunakan bila ada kebutuhan akan kreatifitas dan kekhususan dalam pembuatan suatu 

produk. Sulit untuk mengoptimalisasikan proyek-proyek, karena hanya dikerjakan sekali 

sehingga peralatan serbaguna terkadang digunakan untuk mengurangi kebutuhan tenaga 

kerja. Proyek-proyek ditandai dengan biaya yang tinggi dan kesulitan dalam perencanaan 

dan pengawasan managerial. Hal ini disebabkan oleh proyek yang pada dasarnya sukar 

dirumuskan, dan mungkin merupakan subyek derajat perubahan dan inovasi yang tinggi. 

Seperti yang telah diketahui bahwa cara, metode, serta teknik menghasilkan produk yang 

cukup banyak, maka proses produksi ini banyak macamnya, tetapi secara ekstrim dapat 

dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu: 

1. Proses produksi terus-menerus (countinuos process) 

2. Proses produksi terputus-putus (intermitten process) 

3. Penyusunan Peralatan dan Perlengkapan Pabrik Berdasarkan Aliran Proses Produksi  

Untuk melihat jenis atau tipe proses produksi yang digunakan, dapat melihatnya 

berdasarkan layout yang berlaku pada perusahaan tersebut. Layout dirancang untuk 

memungkinkan terjadinya perpindahan yang ekonomis dari material dan kegiatan dari orang-

orang yang berada didalam berbagai proses dan operasi perusahaan. Jarak angkut material, 

pengambilan, serta peletakan produk-produk dan peralatan hendaknya dibuat sependek 

mungkin. Hal ini dimaksudkan untuk meminimumkan biaya penanganan dan angkut 

(tranportasi). Secara lebih terperinci, tujuan layout untuk memanfaatkan ruangan yang tersedia 

seefektif mungkin, meminimumkam biaya penanganan bahan, dan jarak mengangkut, 

menciptakan kesinambungan dalam proses produksi, membangkitkan semangat, dan efektifitas 

kerja, menyederhanakan proses produksi, menjaga keselamatan karyawan, dan barang – 

barang yang sedang diproses, serta menghindari berbagai bentuk pemborosan. 

 

Dalam sistem produksi terdapat beberapa pola dasar umum dari layout, yaitu: 

 Layout Fungsional (layout process) 

Dalam layout proses, semua mesin-mesin dan peralatan ditempatkan atau 

dikelompokan dalam suatu area atau department yang sama. Jadi, hanya terdapat 
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suatu jenis proses ditiap bagian atau department, dalam proses layout ini digunakan 

mesin dengan tipe general purpose machine. 

Umumnya proses layout ini terdapat dalam perusahaan-perusahaan yang berdasarkan 

job order shop. Maksud dari job order shop itu pabrik-pabrik yang memproduksi 

barang-barang yang tidak sama dan terbatas jumlahnya, serta menurut pesanan 

pembeli atau batch production. 

 Layout Garis (layout product) 

Pada layout garis ini, produk mesin-mesin dan peralatan manufacturing diatur 

menurut aturan dari aliran produk atau urutan proses produksi. Oleh karena itu, 

bagian yang ada menjadi bagian pengerjaan suatu produk (product manufacturing 

department). Operasi atau jalannya proses pembuatan suatu produk selalu ditentukan 

terlebih dahulu baru ditentukan urutan-urutan mesinnya. Layout berdasarkan produk 

ini digunakan dalam industri-industri yang menghasilkan produk-produk secara massal 

dan barangnya telah di standardisasikan. 

 Layout Kelompok (group layout) 

Layout pada jenis ini memisahkan area-area dan kelompok-kelompok mesin didalam 

pembuatan komponen-komponen yang memerlukan proses yang sejenis. Setiap 

komponen produknya diselesaikan di area-area spesialis ini dengan keseluruhan 

urutan pengerjaan mesin yang dilakukan di tempat tersebut. Layout seperti ini 

merupakan layout yang terpisah dan hal ini termasuk suatu variasi dari layout produk. 

Dalam layout kelompok ini, bagian-bagian dan komponen yang akan dikerjakan 

dikelompokan menjadi semacam ”keluarga”, dan berbagai area atau department 

dibuat secara terpisah. 

 Layout Posisi Tetap (fixed potition layout) 

Layout posisi tetap sering digunakan dalam produksi besar dan kompleks, seperti 

pabrik mesin, pabrik pembuatan lokomotif, turbin listrik, kapal terbang, kapal laut 

jembatan dan sebagainya. Dalam hal ini produk mungkin berada dalam suatu lokasi 

selama periode perakitan atau mungkin tinggal disuatu tempat untuk waktu yang lama 

dan kemungkinan dipindahkan ketempat perakitan lainnya dimana pekerjaan 

selanjutnya dilakukan.  

Penyusunan layout tidak dapat dipisahkan dari material handling atau penanganan 

bahan, karena masalah ini sangat erat hubungannya atau dengan kata lain saling 

ketergantungan. Pengertian dari material handling adalah suatu kegiatan meletakan 

bahan-bahan atau barang-barang dalam proses produksi di dalam suatu pabrik, 
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kegiatannya dimulai sejak bahan baku (material) masuk atau diterima oleh pabrik sampai 

pada saat barang jadi atau produk dikeluarkan dari pabrik. 

Penempatan layout yang baik dapat sangat membantu proses produksi, dimana 

penempatan fasilitas-fasilitas yang teratur dapat memudahkan dan meminimalkan 

gerakan dari operator dan material handling sehingga biaya yang dikeluarkan dapat 

ditekan seminim mungkin dan hal ini berarti kegiatan produksi lebih efisien. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

 

Sekolah : SMKN Kota Bekasi  

Mata pelajaran : Produk Kreatif dan Kewirausahaan  

Kelas/Semester : XI/Ganjil 

Tema/Subtema :………………………………. 

Sub-sub Tema : ………………………………. 

Pembelajaran ke : 1 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi tentang 

pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan 

bidang dan lingkup kerja Produk Kreatif dan Kewirausahaan pada tingkat teknis, 

spesifik, detil, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari 

keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional dan internasional. 

KI 4   :  Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan 

prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang 

kerja Produk kreatif dan Kewirausahaan menampilkan kinerja di bawah bimbingan 

dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. 

Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, produktif, 

kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas 

spesifik di bawah pengawasan langsung. 

Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, gerak 

mahir, menjadikan gerak dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari 

yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah 

pengawasan langsung. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi  

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.1 Memahami, menerapkan, 

menganalisis dan mengevaluasi 

tentang pengetahuan faktual, 

3.1.1 Memahami pengertian dan prinsip 

perakitan 

3.1.2 Memahami metode perakitan 
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konseptual, operasional dasar, dan 

metakognitif sesuai dengan bidang dan 

lingkup kerja Produk Kreatif dan 

Kewirausahaan pada tingkat teknis, 

spesifik, detil, dan kompleks, 

berkenaan dengan ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dalam konteks 

pengembangan potensi diri sebagai 

bagian dari keluarga, sekolah, dunia 

kerja, warga masyarakat nasional, 

regional dan internasional. 

3.1.3 Memahami macam dan jenis 

perakitan 

 

4.1 Melaksanakan tugas spesifik 

dengan menggunakan alat, informasi, 

dan prosedur kerja yang lazim 

dilakukan serta memecahkan masalah 

sesuai dengan bidang kerja Produk 

kreatif dan Kewirausahaan 

menampilkan kinerja di bawah 

bimbingan dengan mutu dan kuantitas 

yang terukur sesuai dengan standar 

kompetensi kerja. 

Menunjukkan keterampilan menalar, 

mengolah, dan menyaji secara efektif, 

produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, 

komunikatif, dan solutif dalam ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan 

dari yang dipelajarinya di sekolah, serta 

mampu melaksanakan tugas spesifik di 

bawah pengawasan langsung. 

Menunjukkan keterampilan 

mempersepsi, kesiapan, meniru, 

membiasakan, gerak mahir, 

menjadikan gerak dalam ranah konkret 

terkait dengan pengembangan dari 

yang dipelajarinya di sekolah, serta 

mampu melaksanakan tugas spesifik di 

bawah pengawasan langsung. 

4.1.1 Menyajikan hasil telaah dari 

pengertian dan prinsip perakitan 

 

4.1.2 Mampu menyajikan hasil metode 

perakitan 

 

4.1.3 Mengobservasi dan menyajikan 

macam dan jenis perakitan 
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C. Deskripsi Materi Pembelajaran (dapat berupa rincian, uraian atau penjelasan materi 

pembelajaran) 

1. Pengertian dan prinsip perakitan 

2. Metode perakitan 

3. Macam dan jenis perakitan 

 

D. Kegiatan Pembelajaran 

1. Pertemuan Pertama: ( 2 JP)/ ( Indikator 1 dan 2 ) 

a. Kegiatan Pendahuluan 

1) Mengucapkan salam 

2) Mengisi daftar hadir 

3) Apersepsi : Apa yang diketahui mengenai perakitan barang dan jasa? 

4) Motivasi : Mengungkapkan segala macam metode dan jenis perakitan  

b. Kegiatan Inti**) 

1) Mengamati 

a) Peserta didik diminta mengamati atau menganalisa kasus yang 

memperlihatkan metode perakitan barang dan jasa 

b) Peserta didik diminta mendiskusikan dalam kelompok dan 

menuliskan hal-hal yang ingin diketahui dan menentukan masalah 

dari hasil pengamatan tersebut. 

c) Peserta didik diajak untuk menyeleksi apakah hal-hal yang ingin 

diketahui sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, jika belum 

dengan panduan guru, peserta didik diminta untuk memperbaiki. 

d) Jika hal-hal yang ingin diketahui belum semuanya mencakup tujuan 

pembelajaran, maka guru dapat menambahkan hal-hal yang terkait 

dengan tujuan pembelajaran. 

2) Menanya 

a) Peserta didik diminta mendiskusikan dalam kelompok untuk 

merumuskan pertanyaan berdasarkan hal-hal yang ingin diketahui 

dari hasil pengamatan kasus metode dan jenis perakitan barang dan 

jasa. Pertanyaan diarahkan pada hal-hal yang substantif terkait 

dengan tujuan pembelajaran.  

b) Salah satu peserta didik dari wakil kelompok diminta menuliskan 

rumusan pertanyaan di papan tulis.  

c) Peserta didik diminta mendiskusikan dengan kelompok untuk 

menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang diketahui. 
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3) Mengumpulkan informasi 

Peserta didik diminta mengumpulkan informasi/data untuk menjawab 

pertanyaan yang telah dirumuskan dari berbagai sumber, seperti: 

membaca buku Siswa, mencari di internet atau membaca buku di 

perpustakaan. 

4) Menalar/Mengasosiasi 

a) Peserta didik diminta mengolah dan menganalisis data atau informasi 

yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber untuk menjawab 

pertanyaan yang telah dirumuskan (menyempurnakan jawaban 

sementara yang telah dirumuskan dalam diskusi awal di dalam 

kelompok). 

b) Peserta didik diminta untuk mendiskusikan di dalam kelompok untuk 

merancang perencanaan proyek yang berkaitan materi tersebut. 

5) Mengkomunikasikan 

a) Peserta didik dalam kelompok diminta mempresentasikan hasil 

perencanaan proyek yang telah dirumuskan. 

b) Kelompok lain diminta memberi tanggapan dan saran atas kemajuan 

perencanaan proyek tersebut. 

c. Kegiatan Penutup 

a) Guru memantau/memonitoring berjalannya perencanaan proyek  

b) Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah di pelajari dan 

memberikan hasil evaluasi dari proyek masing-masing kelompok. 

c) Refleksi 

d) Memberikan tugas terstruktur 

e) Menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan yang 

akan datang 

E. Penilaian  

1. Teknik penilaian : Tertulis dan Lisan 

2. Instrumen penilaian dan pedoman penskoran 

F. Media/alat, dan Sumber Belajar 

1. Media/alat : LCD, Laptop, White Board, Spidol, Chart,Lembaran Kerja 

2. Sumber Belajar : Buku Siswa, Internet. 
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BAB 2 

PERAKITAN PRODUK BARANG DAN JASA 

 

2.1. Pengertian & Prinsip Perakitan 

Perakitan adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen 

menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Pekerjaan perakitan dimulai 

bila obyek sudah siap untuk dipasang dan berakhir bila obyek tersebut telah bergabung secara 

sempurna. Perakitan juga dapat diartikan penggabungan antara bagian yang satu terhadap 

bagian yang lain atau pasangannya. 

Pada prinsipnya perakitan dalam proses manufaktur terdiri dari pasangan semua bagian-

bagian komponen menjadi suatu produk, proses pengencangan, proses inspeksi dan pengujian 

fungsional, pemberian nama atau label, pemisahan hasil perakitan yang baik dan hasil perakitan 

yang buruk, serta pengepakan dan penyiapan untuk pemakaian akhir. Perakitan merupakan 

proses khusus bila dibandingkan dengan proses manufaktur lainnya, misalnya proses 

permesinan ( frais, bubut, bor, dan gerinda ) dan pengelasan yang sebagian pelaksanaannya 

hanya meliputi satu proses saja. Sementara dalam perakitan bisa meliputi berbagai proses 

manufaktur. 

 

2.2. Metode perakitan.  

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. Dalam perakitan terdapat beberapa metode yang dapat 

diterapkan sesuai dengan kebutuhan. Metode-metode tersebut adalah : 

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 

sudah distandarkan baik menurut ISO, DIN, JIS, dan lain sebagainya. Keuntungan bila kita 

menggunakan bagian atau komponen yang telah distandarkan adalah waktu perakitan 

komponen yang lebih cepat dan dalam penggantian komponen yang rusak dapat diganti 

dengan komponen yang sejenis yang ada di pasaran. Akan tetapi tetap mempunyai 

kerugian yaitu kita harus membeli komponen tersebut dengan harga yang relatif lebih 

mahal. 
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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 dengan pasangannya. karena 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. 

 

2.1. Macam dan jenis perakitan. 

Ada beberapa macam jenis perakitan yang sering digunakan di dunia 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 yaitu: 

 Perakitan manual yaitu perakitan yang sebagian besar proses dikerjakan secara 

konvensional atau menggunakan  tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana 

tanpa alat-alat bantu yang spesifik atau khusus. 

 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. 

Sedangkan untuk jenis perakitan dapat dibedakan menurut jenis produk yang akan 

dilakukan perakitan yaitu; 

 Produk tunggal Jenis perakitan tunggal yaitu perakitan dengan produk hanya satu jenis 

saja. 

 Produk seri Jenis perakitan produk seri adalah bila perakitan dilakukan dalam jumlah 

massal dalam bentuk dan ukuran yang sama. Contohnya proses perakitan produk 

elektronik, perakitan mobil, perakitan motor dan lain-lain. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

 

Sekolah : SMKN Kota Bekasi 

Mata pelajaran : Produk Kreatif dan Kewirausahaan  

Kelas/Semester : XI/Ganjil 

Tema/Subtema :………………………………. 

Sub-sub Tema : ………………………………. 

Pembelajaran ke : 1 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi tentang 

pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan 

bidang dan lingkup kerja Produk Kreatif dan Kewirausahaan pada tingkat teknis, 

spesifik, detil, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari 

keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional dan internasional. 

KI 4   :  Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan 

prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang 

kerja Produk kreatif dan Kewirausahaan menampilkan kinerja di bawah bimbingan 

dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. 

Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, produktif, 

kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas 

spesifik di bawah pengawasan langsung. 

Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, gerak 

mahir, menjadikan gerak dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah 

pengawasan langsung. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi  
 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.1. Memahami, menerapkan, 3.1.1 Memahami arti produk bagi 
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menganalisis dan mengevaluasi tentang 

pengetahuan faktual, konseptual, 

operasional dasar, dan metakognitif 

sesuai dengan bidang dan lingkup kerja 

Produk Kreatif dan Kewirausahaan pada 

tingkat teknis, spesifik, detil, dan 

kompleks, berkenaan dengan ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 

dan humaniora dalam konteks 

pengembangan potensi diri sebagai 

bagian dari keluarga, sekolah, dunia 

kerja, warga masyarakat nasional, 

regional dan internasional. 

konsumen 

3.1.2 Memahami Skala Proses Produksi 

Barang dan Jasa 

3.1.3 Memahami Jenis dan Kualitas Produk 

/ Jasa 

3.1.4 memahami apa itu jasa 

4.1 Melaksanakan tugas spesifik dengan 

menggunakan alat, informasi, dan 

prosedur kerja yang lazim dilakukan 

serta memecahkan masalah sesuai 

dengan bidang kerja Produk kreatif dan 

Kewirausahaan menampilkan kinerja di 

bawah bimbingan dengan mutu dan 

kuantitas yang terukur sesuai dengan 

standar kompetensi kerja. 

Menunjukkan keterampilan menalar, 

mengolah, dan menyaji secara efektif, 

produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, 

komunikatif, dan solutif dalam ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan 

dari yang dipelajarinya di sekolah, serta 

mampu melaksanakan tugas spesifik di 

bawah pengawasan langsung. 

Menunjukkan keterampilan 

mempersepsi, kesiapan, meniru, 

membiasakan, gerak mahir, menjadikan 

gerak dalam ranah konkret terkait 

dengan pengembangan dari yang 

4.1.1 Menyajikan hasil telaah mengenai 

arti produk bagi konsumen 

4.1.2 Mampu menyajikan Skala Proses 

Produksi Barang dan Jasa 

4.1.3 Mengobservasi dan menyajikan Jenis 

dan Kualitas Produk / Jasa 

4.1.4 Menyajikan hasil telaah mengenai 

apa itu jasa 
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dipelajarinya di sekolah, serta mampu 

melaksanakan tugas spesifik di bawah 

pengawasan langsung. 

 

C. Deskripsi Materi Pembelajaran (dapat berupa rincian, uraian atau penjelasan materi 

pembelajaran) 

1.  Arti Produk Bagi Konsumen 

2. Menetapkan Skala Proses Produksi Barang dan Jasa 

3. Jenis dan Kualitas Produk / Jasa 

4. Jasa 

D. Kegiatan Pembelajaran 

1. Pertemuan Pertama: ( 2 JP)/ ( Indikator 1 dan 2 ) 

a) Kegiatan Pendahuluan 

1) Mengucapkan salam 

2) Mengisi daftar hadir 

3) Apersepsi : bagaimana pengujian produksi barang dan jasa? 

4) Motivasi : mengetahui dan memahami pengujian produksi barang dan jasa  

b) Kegiatan Inti**) 

1) Mengamati 

a) Peserta didik diminta mengamati atau menganalisa materi yang 

memperlihatkan konsep pengujian produksi barang dan jasa 

b) Peserta didik diminta mendiskusikan dalam kelompok dan menuliskan hal-

hal yang ingin diketahui dan menentukan masalah dari hasil pengamatan 

tersebut. 

c) Peserta didik diajak untuk menyeleksi apakah hal-hal yang ingin diketahui 

sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, jika belum dengan panduan 

guru, peserta didik diminta untuk memperbaiki. 

d) Jika hal-hal yang ingin diketahui belum semuanya mencakup tujuan 

pembelajaran, maka guru dapat menambahkan hal-hal yang terkait dengan 

tujuan pembelajaran. 

2) Menanya 

(a) Peserta didik diminta mendiskusikan dalam kelompok untuk merumuskan 

pertanyaan berdasarkan hal-hal yang ingin diketahui dari hasil pengamatan  

pengujian produk barang dan jasa. Pertanyaan diarahkan pada hal-hal yang 

substantif terkait dengan tujuan pembelajaran.  
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(b) Salah satu peserta didik dari wakil kelompok diminta menuliskan rumusan 

pertanyaan di papan tulis.  

(c) Peserta didik diminta mendiskusikan dengan kelompok untuk menjawab 

pertanyaan sesuai dengan apa yang diketahui. 

3) Mengumpulkan informasi 

Peserta didik diminta mengumpulkan informasi/data untuk menjawab 

pertanyaan yang telah dirumuskan dari berbagai sumber, seperti: membaca 

buku siswa, mencari di internet atau membaca buku di perpustakaan. 

4) Menalar/Mengasosiasi 

a) Peserta didik diminta mengolah dan menganalisis data atau informasi 

yangtelah dikumpulkan dari berbagai sumber untuk menjawab pertanyaan 

yang telah dirumuskan (menyempurnakan jawaban sementara yang telah 

dirumuskan dalam diskusi awal di dalam kelompok). 

b) Peserta didik diminta untuk mendiskusikan di dalam kelompok 

untukmerancang perencanaan proyek yang berkaitan materi tersebut. 

5) Mengkomunikasikan 

a) Peserta didik dalam kelompok diminta mempresentasikan hasil 

perencanaan proyek yang telah dirumuskan. 

b) Kelompok lain diminta memberi tanggapan dan saran atas kemajuan 

perencanaan proyek tersebut. 

c) Kegiatan Penutup 

d) Guru memantau/memonitoring berjalannya perencanaan proyek  

e) Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah di pelajari dan 

memberikan hasil evaluasi dari proyek masing-masing kelompok. 

f) Refleksi 

g) Memberikan tugas terstruktur 

h) Menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan yang akan 

datang 

E. Penilaian  

1. Teknik penilaian : Tertulis dan Lisan 

2. Instrumen penilaian dan pedoman penskoran 

F. Media/alat, dan Sumber Belajar 

1. Media/alat  : LCD, Laptop, White Board, Spidol, Chart,Lembaran Kerja 

2. Sumber Belajar : Buku Siswa, Internet. 
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BAB 3 

PENGUJIAN PRODUK BARANG DAN JASA 

 

3.1. Arti produk bagi konsumen 

Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada suatu pasar untuk memenuhi 

keinginan atau kebutuhan. Segala sesuatu yang termasuk ke dalamnya adalah barang 

berwujud, jasa, events, tempat, organisasi, ide atau pun kombinasi antara hal-hal yang baru saja 

disebutkan. 

 

Gambar 3.1 Alur Produk 

 

3.2. Menetapkan Skala Proses Produksi Barang dan Jasa 

Penyusunan perencanaan proses produksi barang dan jasa 

a. Pengertian Produksi 

Produksi adalah kegiatan yang dapat menimbulkan tambahan manfaat atau faedah baru.  

Manfaat atau faedah terdiri dari faedah bentuk (form utility), misalnya tepung menjadi 

roti; faedah waktu (time utility), misalnya hasil produksi ditempat produsen dipasarkan 

ditempat konsumen; faedah tempat (place utility) misalnya pasir di sungai dibawah ke 

proyek. 

b. Pengertian Produk 

Produk merupakan hasil kegiatan produksi yang berwujud barang atau jasa.  Barang 

mempunyai wujud tertentu dan memiliki sifat-sifat fisik, dan ada tenggang waktu antara 

saat produksi dan  yang dikonsumsi.  Pendapat lain mengatakan produk adalah hasil dari 

proses produksi yang semual berupa bahan mentah menjadi produk jadi yang siap untuk 

dijual / dipakai dan memiliki nilai tambah secara ekonomis.  Produk bersifat konkret dan 

nyata. 

c. Jasa 

Jasa adalah hasil dari kegiatan produksi yang tidak mempunyai wujud tertentu, serta tidak 

mempunyai sifat-sifat fisik tertentu dan tidak terdapat tenggang waktu antara saat 

diproduksi dan saat dikonsumsi. 

d. Produsen 

http://1.bp.blogspot.com/-0ubk24uy8NU/Tvm9j8qJ_nI/AAAAAAAAABM/jhhpfg38_Bg/s1600/GAMBZR+3.png
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Produsen adalah orang atau badan / lembaga yang menghasilkan produk. 

e. Produktivitas 

 Produktivitas adalah suatu perbandingan dari hasil kegiatan yang seharusnya atau 

kemampuan dalam memproduksi 

f. Perencanaan Proses Produksi 

Perencanaan proses produksi adalah perencanaan tentang produk apa dan berapa 

jumlahnya masing-masing yang segera diproduksikan pada periode yang akan datang. 

g. Perbedaan antara Perencanaan Proses Produk dan Perencanaan Proses Produksi 

Perbedaan antara Perencanaan Proses Produk dan Perencanaan Proses Produksi.  Dalam 

perencanaan proses produk banyak menyangkut aspek-aspek teknis, sedangkan dalam 

perencanaan proses produksi banyak menyangkut aspek-aspek ekonimis. 

 

3.3. Jenis dan Kualitas Produk / Jasa 

Produk umumnya, setiap perusahaan menghasilkan dan memasarkan bermacam-macam 

jenis berkaitan dengan penentuan macam dan jenis produk apa saja yang akan diproduksi. 

Pertimbangan perusahaan sebelum menentukan produk yang dihasilkan itu dikarenakan 

meningkatkan perkembangan teknologi dan pengetahuan konsumen.  Suatu jenis produk 

tertentu biasanya mempunyai ciri-ciri spesifik ukuran, harga, dan atribut lainnya.  Penentuan 

macam dan jenis produk yang akan diproduksi didasarkan atas pertimbangan pengaruh adanya 

kombinasi produk terhadap keuntungan, penguasaan pasar, posisi pasar, selera dan keinginan 

konsumen terhadap jenis produk.  Tanpa melihat itu, bisa dipastikan produk kita menjadi 

produk yang tersisih dipasar. 

Jenis produk berdasarkan tujuan pemakainya terdiri dari berikut ini. 

a. Shopping Goods 

Barang yang memerlukan pertimbangan kualitas, harga, gaya kemasan dan jenis.  

Contohnya : TV, jam tangan, kulkas, permata, dan sebagainya. 

b. Convinience Goods 

Barang konsumsi yang sifatnya mudah dicari bila diperlukan setiap saat dan tersedia di 

toko / warung terdekat.  Contohnya : es krim, rokok, sabun, gula, permen dan sebagainya. 

c. Speciality Goods 

Barang kebutuhan konsumen, tetapi memerlukan pelayanan khusus dan terdapat ditoko / 

tempat tertentu.  Contohnya : mobil mewah, jam tangan mewah, permata dan 

sebagainya. 

Ditinjau dari proses, produk dibagi menjadi produk massa dan produk pesanan.  Produk 

massa adalah produk yang dibuat secara terus menerus dan berujuan untuk memenuhi 
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kebutuhan pasar.  Jumlah produk yang dihasilkan relatif banyak dan sejenis.  Contoh : semen, 

sabun, TV, handphone, pasta gigi, sampo. 

Adapun produk pesanan adalah produk yang dibuat secara terputus-putus dan bertujuan 

untuk memenuhi pesanan pelanggan.  Jumlah produk yang dihasilkan terbatas sesuai jumlah 

pesanan dan produknya beraneka ragam sesuai pesanan.  Contoh : cetakan undangan, kartu 

nama, kusen rumah. 

 

3.4. Jasa 

Jasa adalah usaha memberikan pelayanan / servis untuk memenuhi kebutuhan pelangan.  

Jasa bersifat abstrak dan tidak berwujud.  Sehingga factor kepuasan pelanggan menjadi sangat 

penting.  

Ciri-ciri usaha jasa, yaitu sebagai berikut : 

a. Produk jasa dinikmati konsumen pada saat layanan diberikan.  Berbeda dengan produk 

barang, produk barang bisa saja dibuat atau diproduksi beberapa bulan atau tahun yang 

lalu, tetapi baru dinikmati konsumen beberapa bulan atau tahun kemudian setelah 

barang dibeli. 

b. Yang ditransaksikan adalah layanan, bukan benda / barang kepemilikan.  Dengan 

demikian dari transaksi jasa pada umumnya, kepemilikan barang pihak konsumen tidak 

bertambah. 

Contoh usaha jasa : bengkel mobil, salon kecantikan, servis elektronika, jasa akuntansi 

dan perpajakan, jasa transportasi, jasa medis / pengobatan, kursus stil mobil, wartel, warnet, 

perantara dan konsultasi hukum. 

 

3.5. Kualitas Produk / Jasa 

Setiap produk yang dihasilkan tentu tidak bisa dipisahkan dengan manfaatnya sebagai 

pemenuhan kebutuhan konsumen.  Manfaat suatu produk umumnya diukur dengan kegunaan 

optimal dan kepuasan konsumen, yang merupakan refleksi kualitas dari produk tersebut. 

a. Penentuan Jenis dan Kualitas Produk 

Jenis dan kualitas produk ditentukan atas dasar, antara lain dari beberapa faktor berikut: 

1) Kualitas Bahan 

Bahan sebagai unsur utama pembuatan produk diupayakan berkualitas, harga 

bersaing, dan mudah didapatkan sehingga pasokannya lancar dan berkelanjutan. 

2) Proses Produksi 

Dalam proses produksi yang meliputi berbagai unsur dan komponen produksi perlu 

dipertimbangkan tingkat efektivitas dan efisiensi proses produksi, dan pengendalian 
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proses menjadi penting untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan terjamin 

mutunya. 

3) Kreativitas dan Inovasi Model 

Suatu produk dihasilkan karena adanya kebutuhan pasar, namun juga dibutuhkan 

kreativitas dan inovasi model yang harus secara berkala diupayakan sehingga dapat 

mengikuti perkembangan dan kebutuhan pembeli. 

4) Kelangsungan Produk 

Faktor kelangsungan produk terkait dengan keseluruhan unsur produksi yang 

dilaksanakan oleh perusahaan sehingga dapat memenuhi tuntutan konsumen. 

5) Pasar yang Potensial 

Jika suatu produk massa dibuat maka mencari pasar potensial adalah keharusan, 

misalnya dengan berbagai promosi, pembukaan agen atau cabang-cabang maupun 

berbagai upaya untuk meningkatkan omset penjualan.  Faktor ini menjadi kunci dari 

produk yang akan dibuat, mengingat tanpa pemasaran yang andal produksi akan 

terhenti, bahkan bisa bangkrut. 

b. Penentuan Jenis dan Kualitas Jasa 

Jenis dan kualitas jasa ditentukan oleh beberapa faktor berikut. 

1) Peluang Usaha 

Jasa sangat erat kaitannya dengan peluang usaha untuk dapat dibidik menjadi 

kegiatan usaha yang potensial untuk dikembangkan dan ditekuni.  Oleh karena itu, 

factor ini menjadi sangat penting, mengingat tanpa dapat menganalisis peluang 

dengan cermat, usaha jasa yang dibuat kurang dapta bersaing dan kurang diminati. 

2) Pelayanan Prima 

Jika peluang usaha telah dipilih dan persiapan usaha telah dilaksanakan maka dalam 

proses pengerjaan maupun pelayanan kepada pelanggan haruslah prima dan tidak 

mengecewakan pelanggan, karena faktor ini menjadi kunci keberhasilan usaha jasa. 

3) Pelanggan yang Potensial 

Mempertahankan pelanggan jasa memang tidaklah mudah, oleh karena itu 

pelanggan yang potensial harus terus dipertahankan. 

4) Kesinambungan Usaha 

Guna menjaga kesinambungan usaha jasa, diperlukan konsistensi dan komitmen yang 

tinggi untuk menjaga kualitas pelayanan dan harga yang memadai bagi pelanggan. 

5) Objektif dan Wajar 
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Dalam mengembangkan usaha secara konsisten dan berkesinambungan, hubungan 

dengan sesama pengusaha jasa hendaklah dijaga dengan tetap menunjukkan 

objektivitas dan kewajaran. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

 

Sekolah : SMKN Kota Bekasi 

Mata pelajaran : Produk Kreatif dan Kewirausahaan 

Kelas/Semester : XI/Ganjil 

Tema/Subtema :………………………………. 

Sub-sub Tema : ………………………………. 

Pembelajaran ke : 1 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi tentang 

pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan 

bidang dan lingkup kerja Produk Kreatif dan Kewirausahaan pada tingkat teknis, 

spesifik, detil, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari 

keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional dan internasional. 

KI 4   :  Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan 

prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang 

kerja Produk kreatif dan Kewirausahaan menampilkan kinerja di bawah bimbingan 

dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. 

Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, produktif, 

kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas 

spesifik di bawah pengawasan langsung. 

Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, gerak 

mahir, menjadikan gerak dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari 

yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah 

pengawasan langsung. 
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B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi  

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.1. Memahami, menerapkan, 

menganalisis dan mengevaluasi tentang 

pengetahuan faktual, konseptual, 

operasional dasar, dan metakognitif 

sesuai dengan bidang dan lingkup kerja 

Produk Kreatif dan Kewirausahaan pada 

tingkat teknis, spesifik, detil, dan 

kompleks, berkenaan dengan ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 

dan humaniora dalam konteks 

pengembangan potensi diri sebagai 

bagian dari keluarga, sekolah, dunia 

kerja, warga masyarakat nasional, 

regional dan internasional. 

3.1.1 Memahami pengertian standar 

operasional bagi pemeriksaan 

kelayakan produk 

3.1.2 Memahami tujuan dan fungsi SOP 

3.1.3 Memahami manfaat SOP 

3.1.4 Memahami prinsip SOP 

 

4.1 Melaksanakan tugas spesifik dengan 

menggunakan alat, informasi, dan 

prosedur kerja yang lazim dilakukan 

serta memecahkan masalah sesuai 

dengan bidang kerja Produk kreatif dan 

Kewirausahaan menampilkan kinerja di 

bawah bimbingan dengan mutu dan 

kuantitas yang terukur sesuai dengan 

standar kompetensi kerja. 

Menunjukkan keterampilan menalar, 

mengolah, dan menyaji secara efektif, 

produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, 

komunikatif, dan solutif dalam ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan 

dari yang dipelajarinya di sekolah, serta 

mampu melaksanakan tugas spesifik di 

bawah pengawasan langsung. 

Menunjukkan keterampilan 

mempersepsi, kesiapan, meniru, 

4.1.1 Menyajikan hasil telaah mengenai 

pengertian standar operasional bagi 

pemeriksaan kelayakan produk 

4.1.2 Mampu menyajikan pemahaman 

mengenai tujuan dan fungsi SOP 

4.1.3 Mengobservasi dan menyajikan 

manfaat SOP 

4.1.4 Menyajikan hasil telaah mengenai 

prinsip SOP 



31 
 

membiasakan, gerak mahir, menjadikan 

gerak dalam ranah konkret terkait 

dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah, serta mampu 

melaksanakan tugas spesifik di bawah 

pengawasan langsung. 

 

C. Deskripsi Materi Pembelajaran (dapat berupa rincian, uraian atau penjelasan materi 

pembelajaran) 

1. Pengertian SOP 

2. Tujuan dan fungsi SOP 

3. Manfaat SOP 

4. Prinsip SOP 

 

D. Kegiatan Pembelajaran 

1. Pertemuan Pertama: ( 2 JP)/ ( Indikator 1 dan 2 ) 

a. Kegiatan Pendahuluan 

1) Mengucapkan salam 

2) Mengisi daftar hadir 

3) Persepsi : bagaimana standar operasional menjadi penunjang 

pemeriksaan kelayakan dalam bisnis? 

4) Motivasi : mengetahui standar operasional dalam kriteria pemeriksaan 

terhadap produk 

 

b. Kegiatan Inti**) 

1) Mengamati 

a) Peserta didik diminta mengamati atau menganalisa materi yang 

memperlihatkan konsep standar operasional pengujian produk 

b) Peserta didik diminta mendiskusikan dalam kelompok dan 

menuliskan hal-hal yang ingin diketahui dan menentukan masalah 

dari hasil pengamatan tersebut. 
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c) Peserta didik diajak untuk menyeleksi apakah hal-hal yang ingin 

diketahui sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, jika belum 

dengan panduan guru, peserta didik diminta untuk memperbaiki. 

d) Jika hal-hal yang ingin diketahui belum semuanya mencakup tujuan 

pembelajaran, maka guru dapat menambahkan hal-hal yang terkait 

dengan tujuan pembelajaran. 

 

2) Menanya 

a) Peserta didik diminta mendiskusikan dalam kelompok untuk 

merumuskan pertanyaan berdasarkan hal-hal yang ingin diketahui 

dari hasil pengamatan tujuan dan manfaat standar operasional. 

Pertanyaan diarahkan pada hal-hal yang substantif terkait dengan 

tujuan pembelajaran.  

b) Salah satu peserta didik dari wakil kelompok diminta menuliskan 

rumusan pertanyaan di papan tulis.  

c) Peserta didik diminta mendiskusikan dengan kelompok untuk 

menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang diketahui. 

 

3) Mengumpulkan informasi 

Peserta didik diminta mengumpulkan informasi/data untuk menjawab 

pertanyaan yang telah dirumuskan dari berbagai sumber, seperti: 

membaca buku Siswa, mencari di internet atau membaca buku di 

perpustakaan. 

 

4) Menalar/Mengasosiasi 

a) Peserta didik diminta mengolah dan menganalisis data atau informasi 

yangtelah dikumpulkan dari berbagai sumber untuk menjawab 

pertanyaan yang telah dirumuskan (menyempurnakan jawaban 

sementara yang telah dirumuskan dalam diskusi awal di dalam 

kelompok). 

b) Peserta didik diminta untuk mendiskusikan di dalam kelompok untuk 

merancang perencanaan proyek yang berkaitan materi tersebut. 

 

5) Mengkomunikasikan 

a) Peserta didik dalam kelompok diminta mempresentasikan hasil 

perencanaan proyek yang telah dirumuskan. 
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b) Kelompok lain diminta memberi tanggapan dan saran atas kemajuan 

perencanaan proyek tersebut. 

 

c. Kegiatan Penutup 

a) Guru memantau/memonitoring berjalannya perencanaan proyek  

b) Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah di pelajari dan 

memberikan hasil evaluasi dari proyek masing-masing kelompok. 

c) Refleksi 

d) Memberikan tugas terstruktur 

e) Menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan yang akan 

datang 

 

E. Penilaian  

1. Teknik penilaian : Tertulis dan Lisan 

2. Instrumen penilaian dan pedoman penskoran 

 

F. Media/alat, dan Sumber Belajar 

1. Media/alat  : LCD, Laptop, White Board, Spidol, Chart,Lembaran Kerja 

2. Sumber Belajar : Buku Siswa, Internet. 
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BAB 4 

PEMERIKSAAN PRODUK SESUAI DENGAN  

KRITERIA KELAYAKAN PRODUK/STANDAR OPERASIONAL 

 

4.1 Pengertian Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Menurut Laksmi (2008), SOP merupakan dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang 

dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk 

memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-

rendahnya. SOP biasanya terdiri dari manfaat, kapan dibuat atau direvisi, metode penulisan 

prosedur, serta dilengkapi oleh bagan flowchart di bagian akhir. 

Setiap perusahaan bagaimanapun bentuk dan apapun jenisnya, membutuhkan sebuah 

panduan untuk menjalankan tugas dan fungsi setiap elemen atau unit perusahaan. Standar 

Prosedur Operasional (SPO) adalah sistem yang disusun untuk memudahkan, merapihkan dan 

menertibkan pekerjaan. Sistem ini berisi urutan proses melakukan pekerjaan dari awal sampai 

akhir. Berikut beberapa pengertian SOP dari beberapa sumber buku: 

Menurut Sailendra (2015) Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan panduan yang 

digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan 

lancar. 

Menurut Moekijat (2008), Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah urutan langkah-

langkah (atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan), di mana pekerjaan tersebut dilakukan, 

berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana melakukannya, 

di mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya. 

Menurut Tjipto Atmoko (2011), Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan suatu 

pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai denga fungsi dan alat 

penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan 

prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang 

bersangkutan.  

Mernurut Insani (2010), SOP atau standar operasional prosedur adalah dokumen yang 

berisi serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan 

administrasi perkantoran yang berisi cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat 

penyelenggaraan dan aktor yang berperan dalam kegiatan. 

 

4.2. Tujuan dan Fungsi SOP  

Tujuan pembuatan SOP adalah untuk menjelaskan perincian atau standar yang tetap 

mengenai aktivitas pekerjaan yang berulang-ulang yang diselenggarakan dalam suatu 
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organisasi. SOP yang baik adalah SOP yang mampu menjadikan arus kerja yang lebih baik, 

menjadi panduan untuk karyawan baru, penghematan biaya, memudahkan pengawasan, serta 

mengakibatkan koordinasi yang baik antara bagian-bagian yang berlainan dalam perusahaan. 

Menurut Indah Puji (2014), Tujuan Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk menjaga konsistensi tingkat penampilan kinerja atau kondisi tertentu dan 

kemana petugas dan  lingkungan dalam melaksanakan sesuatu tugas atau pekerjaan 

tertentu. 

2. Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu bagi sesama pekerja, dan 

supervisor. 

3. Untuk menghindari kegagalan atau kesalahan (dengan demikian menghindari dan 

mengurangi konflik), keraguan, duplikasi serta pemborosan dalam proses 

pelaksanaan kegiatan. 

4. Merupakan parameter untuk menilai mutu pelayanan.  

5. Untuk lebih menjamin penggunaan tenaga dan sumber daya secara efisien dan 

efektif.  

6. Untuk menjelaskan alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas yang 

terkait. 

7. Sebagai dokumen yang akan menjelaskan dan menilai pelaksanaan proses kerja bila 

terjadi suatu kesalahan atau dugaan mal praktek dan kesalahan administratif lainnya, 

sehingga sifatnya melindungi rumah sakit dan petugas. 

8. Sebagai dokumen yang digunakan untuk pelatihan. 

9. Sebagai dokumen sejarah bila telah di buat revisi SOP yang baru. 

Menurut Indah Puji (2014), sedangkan fungsi SOP adalah sebagai berikut: 

1. Memperlancar tugas petugas/pegawai atau tim/unit kerja. 

2. Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan. 

3. Mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah dilacak. 

4. Mengarahkan petugas/pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. 

5. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. 

 

4.3. Manfaat SOP 

Menurut Permenpan No.PER/21/M-PAN/11/2008, SOP atau yang sering disebut sebagai 

prosedur tetap (protap) adalah penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, 

dimana dan oleh siapa dan dibuat untuk menghindari terjadinya variasi dalam proses 
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pelaksanaan kegiatan oleh pegawai yang akan mengganggu kinerja organisasi (instansi 

pemerintah) secara keseluruhan. SOP memiliki manfaat bagi organisasi antara lain : 

1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan 

khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian.  

2. SOP membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi 

manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan 

proses sehari-hari.  

3. Meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus 

dalam melaksanakan tugas.  

4. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai. cara konkret 

untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah 

dilakukan.  

5. Menciptakan bahan-bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat 

melakukan tugasnya. 

6. Menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik.  

7. Menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan 

pemberian pelayanan sehari-hari.  

8. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan.  

9. Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam 

memberikan pelayanan. Menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai 

situasi.  

 

4.4. Prinsip-prinsip SOP  

Dalam PERMENPAN PER/21/M-PAN/11/2008 disebutkan bahwa penyusunan SOP harus 

memenuhi prinsip-prinsip antara lain: kemudahan dan kejelasan, efisiensi dan efektivitas, 

keselarasan, keterukuran, dimanis, berorientasi pada pengguna, kepatuhan hukum, dan 

kepastian hukum. 

1. Konsisten. SOP harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu, oleh 

siapapun, dan dalam kondisi apapun oleh seluruh jajaran organisasi pemerintahan. 

2. Komitmen. SOP harus dilaksanakan dengan komitmen penuh dari seluruh jajaran 

organisasi, dari level yang paling rendah dan tertinggi. 

3. Perbaikan berkelanjutan. Pelaksanaan SOP harus terbuka terhadap penyempurnaan-

penyempurnaan untuk memperoleh prosedur yang benar-benar efisien dan efektif. 

4. Mengikat. SOP harus mengikat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan prosedur standar yang telah ditetapkan.  
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5. Seluruh unsur memiliki peran penting. Seluruh pegawai peran-peran tertentu dalam 

setiap prosedur yang distandarkan. Jika pegawai tertentu tidak melaksanakan 

perannya dengan baik, maka akan mengganggu keseluruhan proses, yang akhirnya 

juga berdampak pada proses penyelenggaraan pemerintahan. 

6. Terdokumentasi dengan baik. Seluruh prosedur yang telah distandarkan harus 

didokumentasikan dengan baik, sehingga dapat selalu dijadikan referensi bagi setiap 

mereka yang memerlukan. 

 

SOP sangat diperlukan oleh perusahaan yang berkualitas dan mendunia. SOP itu sendiri 

menjadi sebuah hal yang wajib dimiliki oleh setiap perusahaan untuk sebagai salah satu bentuk 

kontrol kualitas terhadap segala proses pekerjaan. SOP juga bisa membantu sebuah perusahaan 

untuk lebih tertata dan menjadi lebih profesional dalam segala bidang, untuk kemajuan 

perusahaan itu sendiri.Perusahaan sudah harus menggunakan SOP demi kelancaran 

operasional perusahaan itu sendiri. 

Karena sebuah perusahaan terdiri dari berbagai struktur dan lingkup pekerjaan, maka SOP 

dari perusahaan tersebut juga hendaknya dibuat menjadi beberapa bagian, yang  meliputi 

masing-masing lingkup pekerjaan. 

Setiap bidang pekerjaan atau bisa dikatakan sebuah departemen memiliki SOP masing-

masing. Dalam menyusun SOP sebuah perusahaan, ada beberapa langkah yang perlu ditempuh 

yaitu: 

1. Melakukan identifikasi terhadap jenis-jenis SOP yang dibutuhkan dalam perusahaan 

tersebut, serta mengidentifikasi pihak-pihak mana saja yang terkait dalam setiap SOP 

2.  Membuat SOP yang dibutuhkan. Banyak panduan SOP yang bisa dipergunakan yang 

pada intinya mencakup penjelasan mengenai jenis pekerjaan serta prosedur 

pekerjaan yang harus diikuti 

3.  Memberikan SOP kepada pimpinan serta kepada semua pihak yang terkait 

4.  Menyimpan SOP dari masing-masing pekerjaan dalam file tersendiri 

5.  Melakukan revisi secara teratur untuk menyesuaikan dengan berbagai perubahan 

yang ada di perusahaan tersebut atau disesuaikan dengan perkembangan tekhnologi 

atau sistem yang ada 

Ada beberapa jenis SOP perusahaan yang bisa dibuat, misalnya saja SOP pemeliharaan 

fasilitas kantor, SOP pembelian barang, SOP di bidang sumber daya manusia, SOP di bidang 

transportasi perusahaan, SOP di bidang informasi tekhnologi serta SOP di bidang akunting. 

Masing-masing SOP tentunya akan memuat prosedural kerja yang berbeda tergantung dari 

tanggung jawab masing-masing bidang. 
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Berikut ini adalah contoh SOP perusahaan untuk bidang pembelian, khususnya untuk 

bidang produksi barang yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut Standard Operating 

Procedure, karena ruang lingkup Produksi, bagaimana di Departemen Produksi. 

1. Tujuan 

Memastikan bahwa setiap bahan baku yang dibutuhkan untuk bisa memproduksi produk 

A sesuai dengan standar mutu yang ditentukan dan melalui proses produksi yang benar 

sehingga kualitas produk dapat terus terjaga. 

2. Ruang Lingkup 

Meliputi penjelasan mulai dari tahap permintaan bahan baku dari bagian produksi, proses 

pemesanan, proses seleksi dan proses pengiriman ke bagian produksi, proses produksi 

dan proses kualitas kontrol, proses pengepakan dan pengiriman ke bagian pemasaran. 

3. Dokumen 

a. Form kebutuhan bahan baku 

b. Daftar supplier bahan baku 

c. Form pemesanan 

d. Form uji kualitas produk 

4. Rincian Prosedur 

a. Pihak bagian produksi menuliskan keterangan mengenai kebutuhan bahan baku yang 

dibutuhkan untuk proses produksi. Form kebutuhan bahan baku ini meliputi jenis dan 

jumlah bahan baku yang rencananya dibutuhkan untuk proses produksi selama jangka 

waktu tertentu. 

b. Form diserahkan kebagian pembelian untuk dilakukan pengecekan dan pemesanan 

kepada supplier yang sudah bekerja sama dengan perusahaan. 

c. Bahan baku diterima oleh bagian pembelian dan diantarkan ke bagian produksi. 

d. Bahan baku yang masuk harus dicek terlebih dahulu apakah sudah sesuai dengan 

permintaan yang diberikan. 

e. Dilakukan uji kontrol terhadap beberapa contoh dari bahan baku yang ada untuk 

memastikan bahwa kualitas bahan tersebut sesuai dengan kebutuhan produksi. 

f. Bila bahan tersebut lolos uji kontrol, maka bahan tersebut bisa dimasukkan ke ruang 

produksi untuk bisa diproduksi secara massal dengan mesin yang telah ada 

5. Proses produksi berlangsung 

a. Produk akhir yang keluar dari bidang produksi harus diperiksa terlebih dahulu untuk 

memastikan bahwa kualitasnya sesuai dengan standar yang ada. Kualitas ini diilihat 

dari segi kemasan, bentuk dan rasa. 
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b. Bila kualitasnya sudah sesuai dengan standar, maka bisa dilanjutkan ke proses 

pengepakan. 

c. Bila kualitasnya belum sesuai standar, maka perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail 

dan produk yang tidak sesuai standar harus dibuang atau diolah kembali 

 

6. Proses pengepakan untuk produk yang sesuai standar dilakukan: 

a. Produk tersebut disimpan dan siap untuk diserahkan kepada pihak pemasaran yang 

akan memasarkan produk ke tempat-tempat yang ditunjuk 

b. Pendokumentasian dari setiap hasil proses produksi yang meliputi tanggal dan waktu 

proses produksi, jumlah dan jenis bahan baku yang masuk, total hasil produksi yang 

didapatkan, cacat produksi yang terjadi, serta berbagai keterangan lain yang perlu 

ditambahkan. 

c. Penyerahan hasil dokumentasi kepada pihak atasan 

d. Penyimpanan hasil dokumentasi untuk bisa dijadikan bahan rujukan dan evaluasi ke 

depannya. 

 

 Contoh SOP tersebut bisa dimodifikasi sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan 

dalam setiap perusahaan. Jangan lupa untuk mereview SOP tersebut dari waktu ke waktu untuk 

bisa melakukan perubahan yang dirasakan perlu sehingga proses kerja dimasa yang akan 

datang bisa berlangsung dengan lebih efektif dan efisien untuk kemajuan perusahaan itu 

sendiri. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

 
Sekolah : SMKN Kota Bekasi 
Mata pelajaran : Produk Kreatif dan Kewirausahaan  
Kelas/Semester : XI/Genap 
Tema/Subtema : ………………………………. 
Sub-sub Tema : ………………………………. 
Pembelajaran ke : 1 
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 
 

A. Kompetensi Inti (KI) 
 

KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi tentang 

pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan 

bidang dan lingkup kerja Produk Kreatif dan Kewirausahaan pada tingkat teknis, 

spesifik, detil, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari 

keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional dan internasional. 

KI 4   :  Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan 

prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang 

kerja Produk kreatif dan Kewirausahaan menampilkan kinerja di bawah bimbingan 

dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. 

Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, produktif, 

kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas 

spesifik di bawah pengawasan langsung. 

Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, gerak 

mahir, menjadikan gerak dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari 

yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah 

pengawasan langsung. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi  

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.1. Memahami, menerapkan, 

menganalisis dan mengevaluasi tentang 

pengetahuan faktual, konseptual, 

operasional dasar, dan metakognitif 

sesuai dengan bidang dan lingkup kerja 

3.1.1.  Memahami pengertian produk dan 

jasa 

3.1.2. Memahami tingkat, klasifikasi, dan 

karakteristik produk dan jasa 

3.1.3. Memahami pengertian, tujuan, 

fungsi, dan sumber hukum bisnis 
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Produk Kreatif dan Kewirausahaan pada 

tingkat teknis, spesifik, detil, dan 

kompleks, berkenaan dengan ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 

dan humaniora dalam konteks 

pengembangan potensi diri sebagai 

bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, 

warga masyarakat nasional, regional dan 

internasional. 

konvensional dan syari’ah 

4.1. Melaksanakan tugas spesifik dengan 

menggunakan alat, informasi, dan 

prosedur kerja yang lazim dilakukan serta 

memecahkan masalah sesuai dengan 

bidang kerja Produk kreatif dan 

Kewirausahaan menampilkan kinerja di 

bawah bimbingan dengan mutu dan 

kuantitas yang terukur sesuai dengan 

standar kompetensi kerja. 

Menunjukkan keterampilan menalar, 

mengolah, dan menyaji secara efektif, 

produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, 

komunikatif, dan solutif dalam ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan 

dari yang dipelajarinya di sekolah, serta 

mampu melaksanakan tugas spesifik di 

bawah pengawasan langsung. 

Menunjukkan keterampilan mempersepsi, 

kesiapan, meniru, membiasakan, gerak 

mahir, menjadikan gerak dalam ranah 

konkret terkait dengan pengembangan 

dari yang dipelajarinya di sekolah, serta 

mampu melaksanakan tugas spesifik di 

bawah pengawasan langsung. 

4.1.1. Menyajikan hasil telaah pengertian 
produk dan jasa 
 
4.1.2. Menyajikan hasil telaah tingkat, 
klasifikasi, dan karakteristik produk dan 
jasa 
 
4.1.3. Menyajikan hasil telaah pengertian, 
tujuan, fungsi, dan sumber hukum bisnis 
konvensional dan syari’ah 

 
C. Deskripsi Materi Pembelajaran (dapat berupa rincian, uraian atau penjelasan materi 

pembelajaran) 
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1. Pengertian Produk dan Jasa 

2. Tingkat, Klasifikasi, Dan Karakteristik Produk Dan Jasa 

3. Pengertian, Tujuan, Fungsi, dan Sumber Hukum Bisnis Konvensional dan Hukum Bisnis 

Syari’ah 

D. Kegiatan Pembelajaran 

1.  Pertemuan Kelima: ( 2 JP)/ ( Indikator 1 dan 2 ) 

a. Kegiatan Pendahuluan 

1) Mengucapkan salam 

2) Mengisi daftar hadir 

3) Apersepsi : Apakah yang diketahui mengenai produk dan jasa? 

4) Motivasi : Mengungkapkan perbedaan dari hasil produksi berupa barang dan 

jasa yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari dan mengungkapkan 

kerugian ketika tidak menaati hukum bisnis 

b. Kegiatan Inti**) 

1) Mengamati 

a) Peserta didik diminta mengamati atau menganalisa kasus yang 

memperlihatkan tentang produk dan jasa serta hukum bisnis yang 

pernah terjadi atau sedang terjadi. 

b) Peserta didik diminta mendiskusikan dalam kelompok dan menuliskan 

hal-hal yang ingin diketahui dan menentukan masalah dari hasil 

pengamatan produk dan jasa serta hukum bisnis tersebut. 

c)  Peserta didik diajak untuk menyeleksi apakah hal-hal yang ingin 

diketahui sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, jika belum dengan 

panduan guru, peserta didik diminta untuk memperbaiki. 

d) Jika hal-hal yang ingin diketahui belum semuanya mencakup tujuan 

pembelajaran, maka guru dapat menambahkan hal-hal yang terkait 

dengan tujuan pembelajaran. 

2)  

a) Peserta didik diminta mendiskusikan dalam kelompok untuk 

merumuskan pertanyaan berdasarkan hal-hal yang ingin diketahui dari 

hasil pengamatan kasus produk dan jasa serta hukum bisnis. Pertanyaan 

diarahkan pada hal-hal yang substantif terkait dengan tujuan 

pembelajaran.  

b) Salah satu peserta didik dari wakil kelompok diminta menuliskan 

rumusan pertanyaan di papan tulis.  
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c) Peserta didik diminta mendiskusikan dengan kelompok untuk menjawab 

pertanyaan sesuai dengan apa yang diketahui. 

3) Mengumpulkan informasi 

Peserta didik diminta mengumpulkan informasi/data untuk menjawab 

pertanyaan yang telah dirumuskan dari berbagai sumber, seperti: membaca 

buku Siswa, mencari di internet atau membaca buku di perpustakaan. 

4) Menalar/Mengasosiasi 

a) Peserta didik diminta mengolah dan menganalisis data atau informasi 

yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber untuk menjawab 

pertanyaan yang telah di rumuskan (menyempurnakan jawaban 

sementara yang telah dirumuskan dalam diskusi awal di dalam 

kelompok). 

b) Peserta didik diminta untuk mendiskusikan di dalam kelompok untuk 

merancang perencanaan proyek yang berkaitan materi tersebut. 

5) Mengkomunikasikan 

a) Peserta didik dalam kelompok diminta mempresentasikan hasil 

perencanaan proyek yang telah dirumuskan. 

b) Kelompok lain diminta memberi tanggapandan saran atas kemajuan 

perencanaan proyek tersebut. 

c. Kegiatan Penutup 

a) Guru memantau/memonitoring berjalannya perencanaan proyek  

b) Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah di pelajari dan 

memberikan hasil evaluasi dari proyek masing-masing kelompok. 

c) Refleksi 

d) Memberikan tugas terstruktur 

e) Menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan yang akan 

datang 

E. Penilaian  

1. Teknik penilaian : Tertulis dan Lisan 

2. Instrumen penilaian dan pedoman penskoran 

F. Media/alat, dan Sumber Belajar 

1. Media/alat : LCD, Laptop, White Board, Spidol, Chart,Lembaran Kerja 

2. Sumber Belajar : Buku Siswa, Internet.  
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BAB 5 

PRODUK & JASA SERTA HUKUM BISNIS KONVENSIONAL DAN SYARIAH 

 

5.1. Pengertian Produksi, Produk, dan Jasa serta perbedaannya 

Kegiatan produksi menunjukkan cara atau metode atau teknik menciptakan atau 

menambah nilai guna barang dan jasa dengan menggunakan sumber-sumber 

ekonomi. Kegiatan produksi yang melibatkan alat dan mesin dengan skala besar disebut 

industri. Manfaat (utility) yang diciptakan melalui proses produksi terdiri atas manfaat bentuk, 

manfaat tempat, maupun manfaat waktu. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. 

a. Manfaat bentuk (form utility). Seorang wirausaha membuka usaha pengolahan limbah 

plastik menjadi berbagai pot bungs plastik, mengolah sampah rumah tangga menjadi 

makanan ternak, atau mengolah singkong menjadi keripik. 

b. Manfaat tempat (place utility). Seorang wirausaha membuka usaha penjualan batu-batu 

kali yang diambil dari sungai/kali di desa dan cljual di daerah perkotaan, atau seorang 

petani membawa hasil kebunnya untuk dual di pasar kota. 

c. Manfaat waktu (time utility). Seorang wirausaha melakukan kegiatan menyimpan 

sebagian padi hasil panennya untuk dimanfaatkan pads musim paceklik, atau seseorang 

yang membuka usaha pembuatan jas hujan untuk dijual pada saat musim hujan. 

Setiap kegiatan produksi menghasilkan produk berupa barang atau jasa. Produk 

merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, 

dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar guna memenuhi kebutuhan. Jadi, produk adalah hasil 

yang diperoleh dari kegiatan produksi. Namun, pengertian produk sebagai hasil produksi sering 

diartikan hanya sebatas barang. Barang yang merupakan produk dari kegiatan produksi sering 

disebut dengan produk. Sedangkan, jasa atau layanan adalah suatu aktivitas ekonomi yang 

melibatkan sejumlah interaksi/kegiatan langsung dengan konsumen, tetapi tidak ada transfer 

atau perpindahan kepemilikan. Jasa juga merupakan hasil dari kegiatan produksi. Yang 

dimaksud dengan "produk" dalam materi ini adalah barang atau jasa. 

Sebenarnya pembedaan antara produk dan jasa sukar dilakukan, karena pembelian suatu 

produk seringkali disertai dengan jasa-jasa tertentu (misalnya instalasi), dan pembelian suatu 

jasa seringkali pula meliputi barang-barang yang melengkapinya (misalnya makanan di 

restoran). Meskipun demikian, Kotler mendefinisikan jasa sebagai setiap tindakan atau 

perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pads dasarnya 

bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. 

Berikut ini empat karakteristik utama jasa yang membedakannya dari barang, yaitu: 
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a. Intangibillity 

Jasa berbeda dengan barang. Jika barang merupakan suatu objek, alat, atau benda, 

maka jasa adalah suatu perbuatan, kinerja (performance), atau usaha. Bila barang 

dapat dimiliki, maka jasa hanya bisa dikonsumsi, tetapi tidak dimiliki. Meskipun 

sebagian besar jasa dapat berkaitan dan didukung oleh produk fisik (misalnya telepon 

dalam jasa telekomunikasi, pesawat dalam jasa angkutan udara, makanan dalam jasa 

restoran), esensi yang dibeli pelanggan adalah kinerja yang diberikan oleh produsen. 

Jasa bersifat intangible, maksudnya tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, didengar, atau 

diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi. Konsep intangible pads jasa memiliki dua 

pengertian, yaitu: sesuatu yang tidak dapat disentuh ataupun tidak dapat dirasa dan 

sesuatu yang tidak dapat dengan mudah didefinisikan, diformulasikan, atau dipahami 

secara rohaniah. 

Dengan demikian, orang tidak dapat menilai kualitas jasa sebelum ia 

mengonsumsinya sendiri. Bila pelanggan membeli suatu jasa, ia hanya menggunakan, 

memanfaatkan, atau menyewa jasa tersebut. pelanggan yang bersangkutan tidak 

lantas memiliki jasa yang dibelinya. Oleh karena itu, untuk mengurangi 

ketidakpastian, pars pelanggan akan memerhatikan tanda-tanda atau bukti kualitas 

jasa tersebut. 

Mereka akan menyimpulkan kualitas jasa dari tempat (place), orang (people), 

peralatan (equipment), bahan-bahan komunikasi (communication materials), simbol, 

dan harga yang mereka amati. Oleh karena itu, tugas pemasar jasa adalah "manage 

the evidence" dan "tangibilize the intangible". Dalam hal ini, pemasarjasa 

menghadapi tantangan untuk memberikan bukti-bukti fisik dan perbandingan pada 

penawaran abstraknya. 

b. Inseparability 

Barang biasanya diproduksi, kemudian dijual, lalu dikonsumsi. sebaliknya jasa 

umumnya dijual terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi dan dikonsumsi secara 

bersamaan. Interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan merupakan ciri khusus 

dalam pemasaran jasa. Kedua pihak memengaruhi basil (outcome) dari jasa tersebut. 

Dalam hubungan penyedia jasa dan pelanggan ini, efektivitas individu yang 

menyampaikan jasa merupakan unsur penting. Dengan demikian, kunci keberhasilan 

bisnis jasa ada pada proses rekrutmen, kompensasi, pelatihan, dan pengembangan 

karyawannya. 

 

 



46 
 

c. Variability 

Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan non-standardized output, artinya 

banyakvariasi bentuk, kualitas dan jenis, tergantung pada siapa, kapan, dan di mana 

jasa tersebut dihasilkan. Para pembeli jasa sangat peduli dengan variabilitas yang 

tinggi ini dan seringkali mereka meminta pendapat orang lain sebelum memutuskan 

untuk memilih.  

d. Perishability 

Jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. Kursi kereta 

api yang kosong, kamar hotel yang tidak dihuni, atau jam tertentu tanpa pasien di 

tempat praktik seorang dokter, akan berlalu/hilang begitu saja karena tidak dapat 

disimpan untuk digunakan di waktu yang lain. Hal ini tidak menjadi masalah apabila 

permintaannya tetap karena mudah menyiapkan pelayanan untuk memenuhi 

permintaan tersebut. Jika permintaan berfluktuasi, berbagai masalah muncul 

berkaitan dengan kapasitas menganggur (saat permintaan sepi) dan pelanggan tidak 

terlayani dengan balk sehingga mereka beralih ke penyedia jasa lain. 

Agar lebih jelasnya dibawah ini terdapat tabel perbedaan antara jasa dan barang, 

yaitu: 

Barang Jasa 

Berwujud Tidak berwujud 

Bisa disimpan Tidak bisa disimpan 

Diproduksi lebih dulu baru dikonsumsi Diproduksi bersamaan waktunya dengan 

konsumsi 

Penjualan kembali dapat dilakukan Tidak dapat dijual kembali 

Produk mudah distandardisasikan Sulit distandardisasikan 

Komunikasi dengan konsumen rendah Komunikasi dengan konsumen tinggi 

Kualitas bersifat obyektif Kualitas bersifat subyektif 

Banyak menggunakan proses mesin Banyak menggunakan proses manusia 

 

5.2. Pengertian Hukum Bisnis 

Banyak sekali istilah lain yang membicarakan mengenai hukum bisnis atau biasa disebut 

business law sekarang ini. Jika kita akan menjadi pelau usaha, maka memahami, mengerti dan 

mengetahui tentang apa saja hukum berbisnis di Indoensia adalah suatu hal yang wajib. 

Bagaimanapun juga jika kita akan membuka usaha, di sini penting bagi kita untuk mengetahui 

apa saja aturan yang harus kita ikuti.  
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Hukum bisnis adalah perangkat hukum yang mengatur suatu tatacara dan pelaksanaan 

suatu urusan atau suatu kegiatan perdagangan, industri, ataupun tentang kegiatan keuangan 

yang berhubungan dengan kegiatan pertukaran barang dan jasa, kegiatan produksi maupun 

suatu kegiatan menempatkan uang yang dilakukan oleh para pengusaha bisnis dengan usaha 

dan usaha yang lainnya, dimana enterpineur sudah mempertimbangkan suatu segala resiko 

yang mungkin terjadi. 

 

5.3. Tujuan Hukum Bisnis 

Tujuan dari adanya hukum bisnis, yaitu: 

a. Untuk menjamin berfungsinya keamanan mekanisme pasar secara efisien dan lancar 

b. Untuk melindungi berbagai suatu jenis usaha, khususnya untuk jenis Usaha Kecil 

Menengah (UKM) 

c. Untuk membantu memperbaiki suatu system keuangan dan system perbankan 

d. Memberikan perlindungan terhadap suatu pelaku ekonomi atau pelaku bisnis  

e. Untuk mewujudkan sebuah bisnis yang aman dan adil untuk semua pelaku bisnis. 

 

5.4. Fungsi Hukum Bisnis 

a. Bisa untuk dijadikan suatu sumber informasi bagi semua yang menggeluti para pelaku 

bisnis 

b. Pelaku bisnis bisa lebih mengetahui hak dan kewajbannya saat mambangun sebuah 

usaha. agar usaha atau bisnis nya tidak menyimpang dari aturan yang ada didunia 

perbisnisan yang udah tertulis di perundang-undangan dan tidak ada yang dirugikan 

c. Untuk pelaku bisnis agar memahami suatu hak-hak dan kewajibannya dalam suatu 

kegiatan bisnis 

d. Agar untuk terwujud suatu watak dan prilaku kegiatan dibidang bisnis atau kegiatan 

usaha yang adil, jujur, wajar, sehat dan dinamis (yang dijamin suatu hukum bisnis). 

 

5.5. Sumber Hukum Bisnis 

Untuk sumber bisnis sama saja dengan sumber hukum lainnya di Indonesia yaitu sama 

dengan bidang hukum lainnya, untuk lebih lengkapnya perhatikan penjelasannya di bawah ini: 

Pertama, aturan hukum diperoleh dari Undang-Undang. Ini adalah sumber dasar yang 

dimiliki oleh semua bidang hukum lainnya. 

Kedua, perjanjian atau kontrak yang sudah dibuat atas nama kedua belah pihak. Sebelum 

praktisi bisnis melakukan suatu transaksi atau mendaftarkan suatu bisnis akan ada suatu 

perjanjian yang harus ditanda tangani.  
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Ketiga, traktat. Traktat adalah ketentuan dalam hubungan internasional baik dalam 

bentuk kesepakatan antara para pemimpin negara di dunia, peraturan dalam hukum 

internasional sampai pedoman yang diciptakan oleh lembaga dunia dan lain sebagainya yang 

diberlakukan di indonesia. Bagi anda yang akan membuat bisnis anda lebih luas yang akan 

mencakup banyak wilayah di dunia, anda akan berhubungan dengan traktat. 

Keempat, yurisprudensi. Yurisprudensi adalah keputusan hukum yang menjadi pedoman 

dalam mempertimbnagkan penyusunan peraturan atau keputusan hukum yang selanjutnya. 

Kelima, kebiasaan dalam bisnis. Maksudnya adalah kebiasaan yang dilakukan oleh pelaku 

bisnis pada umumnya. Hal ini sudah menciptakan pola tersendiri dalam masyarakat. Misalnya 

bagaimana orang-orang membuat suatu persetujuan atau dealing process, tentunya tidak perlu 

bertanya anda sudah pasti tahu. Itulah yang dimaksud dengan kebiasaan dalam bisnis.  

Keenam, doktrin. Yang terakhir adalah pendapat para ahli atau pakar hukum yang 

berhubungan dengan hukum bisnis. Bisanya juga disebut sebagai pendapat para sarjana hukum 

atau yang sederajat. 

 

5.6. Pengertian Hukum Bisnis Syari’ah 

Segala usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup berupa aktifitas produksi, 

distribusi, konsumsi dan perdagangan baik berupa barang maupun jasa yang sesuai dengan 

aturan-aturan dan hukum-hukum Allah yang terdapat dalam al Qur’an dan as Sunnah. 

Walaupun cakupannya luas, tetapi tujuan hakikinya adalah pertukaran barang dan jasa, dan 

pertukaran itu dipermudah oleh medium penukar yaitu uang. Oleh karena itu, bisnis dalam 

pengertian umum tidak dapat dipisahkan dari uang dan demikian pula sebaliknya. 

Bisnis merupakan suatu unsur penting dalam masyarakat. Hampir semua orang terlibat di 

dalamnya. Semua membeli barang atau jasa untuk bisa hidup atau setidak-tidaknya bisa hidup 

lebih nyaman.Bisnis pada dasarnya berperan sebagai jalan bagi manusia untuk saling 

memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Akan tetapi masalah keinginan dan kebutuhan 

manusia tak terbatas sedangkan sumber daya yang tersedia terbatas, maka perlu adanya sistem 

ekonomi yang harus menjawab tiga pertanyaan dasar, yaitu apa saja yang perlu diproduksi, 

bagaimana memproduksinya dan untuk siapa produks iitu. 

Hukum bisnis syariah juga diciptakan untuk menjamin keadilan dan kepastian, serta 

diharpkan dapat berperan untuk menjamin ketenraman warga masyarakat dalam mewujudkan 

tujuan tujuan hidupnya. Salah satu aspek terpenting dalam uya mempertahankan eksistensi 

manusia dalam masyarakat adalah membangun sistem perekkonomian yang dapat mendukung 

upaya mewujudkan tujuan hidup itu.  
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Sistem bisnis yang sehat seringkali bergantung pada sistem perdagangan yang ssehat 

pula, sehingga masyarakat membutuhkan seperangkat aturann yang dengan pasti dapat 

diberlakukan untuk menjamin terjadinya sistem perdagangan tersebut. 

Aturan-aturan hukum hukum itu dibutuhkan karena: 

a. Pihak-pihak yang terlibat dalam persetujuan bisnis itu membutuhkan sesuatu yang 

lebih kuat dari pada sekedar janji serta itikad baik saja 

b. Adanya kebutuhan unuk menciptakan upaya-upaya hukum yang dapat digunakan 

seandainya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya tidak memenuhi 

janjinya. 

 

5.7. Sumber Hukum Bisnis Syari’ah 

1. Al-Qur’an 

Al-Quran adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi syariah. Al-Qur’an juga 

memberikan hukum-hukum ekonomi yang sesuai dengan tujuan dan cita-cita ekonomi 

Islam itu sendiri. Al-Qur’an memberi hukum-hukum ekonomi yang dapat menciptakan 

kesetabilan dalam perekonomian itu sendiri. 

Di dalamnya dapat ditemui hal ihwal yang berkaitan dengan ekonomi dan juga terdapat 

hukum-hukum dan undang-undang diharamkannya riba, dan diperbolehkannya jual beli 

yang tertera pada surat Al-Baqarah ayat 275: “…..padahal Allah telah mengahalalkan jual 

beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari 

Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba) maka baginya apa yang telah 

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya terserah kepada Allah. 

Orang yang mengulangi (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni 

neraka, mereka kekal di dalamnya. 

2. Hadits (As-Sunnah) 

Setelah Al-Quran sumber Hukum Ekonomi adala Hadits (Sunnah) yang mana para pelaku 

ekonomi dalam hal ini pelaku bisnis akan mengikuti sumber hukum ini apabila di dalam 

Al-Quran tidak terperinci secara lengkap tentangb hukum bisnis tersebut. 

3. Ijma’ 

Ijma’ adalah sumber hukum yang ke tiga, yang mana merupakan konsensus baik dari 

masyarakat maupun cendekiawan Agama yang tidak terlepas dari Al-Quran dan Hadits 

(Sunnah). 
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4. Ijtihad atau Qivas 
 
Ijtihad merupakan usaha untuk menemukan sedikit banyaknyakemungkinan suatu 

pesoalan syariat. Sedangkan Qiyas adalah pendapat yang merupakan alat pokok ijtihad 

yang dihasilkan melalui penalaran analogi. 

 

5.8. Asas Hukum Bisnis Syari’ah 

Asas Hukum Bisnis Syariah meliputi: 

1. Asas Ilahiah atau Asas Tauhid 

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah 

SWT. Seperti yang disebutkan dalam Q.S.al-Hadid ayat 4 yang artinya “DIa bersama 

kamu dimana saja kamu berada, Dan Allah maha melihat apa yang kamu 

kerjakan”.Kegiatan muamalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan 

lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab 

akan hal itu. Tanggung jawab kepada masyarakat, Tanggung jawab pada pihak kedua, 

tanggung jawab terhadap diri sendiri dan tanggung jawab kepada ALLAH SWT. Akibat 

dari penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena 

segala perbuatannya akan mendapat balasan dari ALLAH SWT. 

2. Asas Kebolehan (Mabda Al-Ibahah) 

Terdapat kaidah fiqhiyah yang artinya,”Pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan 

sampai terdapat dalil yang melarang”. Kaidah fiqih tersebut bersumber pada dua 

hadist berikut ini : 

Hadist riwayat al Bazar dan at-Thabrni yang artinya: 

“Apa-apa yang dihalalkan ALLAH adalah halal, dan apa-apa yang di haramkan ALLAH 

adalah haram, dan apa-apa yang didiamkan adalah dimaafkan. Maka terimalahdari 

ALLAH pemaaf-Nya. SUngguh ALLAH itu tidak melupakan sesuatu.” 

Hadist diatas menunjukkan bahwa segala sesuatu adalah boleh atau 

mubahdilakukan. Kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hokum yang melarangnya. 

Hal ini berarti bahwa islam member kesempatan luas kepada yang berkepentingan 

untuk mengembangkan bentuk dan macam transaksi baru sesuai dengan 

perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat 

3. Asas keadilan (Al’Adalah) 

Dalam Q.S Al-Hadid ayat 25 disebutkan bahwa Allah berfirman yang 

artinya”Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa 

bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-kitab dan Neraca 

(keadilan) supaya manusia dapat melaksakan keadilan”. Dalam asas ini para pihak 
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yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan 

kehendak dan keadilan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan 

memenuhi semua kewajibannya. 

4. Asas Persamaan atau Kesetaraan 

Hubungan muamalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhana hidup manusia.sering 

kali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya.Oleh karena itu 

sesame manusia masing-masing memilki kelebihan dan kekurangan.Dalam 

melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing 

didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan. 

5. Asas Kejujuran dan Kebenaran (Ash Shidiq) 

Jika kejjuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas kontrak 

dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak. Suatu perjanjian dikatakan benar 

apabila memiliki manfaatbagi para pihak yang melakukan perjanjian dan bagi 

masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan madharat 

dilarang. 

6. Asas Tertulis (Al Kitabah) 

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai 

alat bukti apabila di kemudian hari terdapat persengketaan. 

7. Asas Iktikad Baik (Asas Kepercayaan) 

Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi, 

“Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. 

8. Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan 

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan 

harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik para pihak yang 

mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar meskipun tidak 

terdapat ketentuan dalam AL-Quran dan Al-Hadist. 

9. Asas Keseimbangan Prestasi 

Yang dimaksud dengan asas ini adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak 

memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Dalam hal ini dapat diberikan ilustrasi, 

kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat 

menuntut pelunasan prestasi melalui harta debitur, namun debitur memikul pula 

kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik. 

10. Asas Kepribadian (personalitas) 

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa sesorang yang akan  

melakukan dan atau membuat  kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan.Hal 
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ini dapat dipahami dari bunyi pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 

KUH Perdata berbunyi: “Pada umumnya sesorang tidak dapat mengadakan perikatan 

atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”Dengan demikian asas kepribadian dalam 

perjanjian dikecualikan apabila perjanjian tersebut dilakukan seseorang untuk orang 

lain yang memberikan kuasa bertindak hokum untuk dirinya atau orang tersebut 

berwenang atasnya. 

 

5.9. Urgensi Hukum dalam Hukum Bisnis Syari’ah 

Ada dua hal penting dalam kehidupan yang sejatinya tidak boleh lepas yang satu dari yang 

lain, yaitu aktivitas bisnis dan aturan hukum. Bisnis merupakan bagian dari aktivitas manusia 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rasanya idaklah mungkin, dlam komunitas manusia, 

lepas dari aktivitas bisnis ini, dimanapun dan kapanpun saja. Hanya saja, bagaimanapun saja 

aktivita bisnis tidak boleh lepas dari kendali hukum yang mengatur atau memberi rambu-rambu 

yang harus ditaati oleh para pelaku. Karena bisnis tanpa aturn yang jelas pasti aan terjadi 

distorsi kehidupan yang merugikan masyarakat. Keterpurukan ekonomi nasional pada 

prinsipnya karena supremasi hukum di Indonesia sangat lemah. Para pelaku ekonomi (bisnis) 

melaksanakan profesinya seakan-akan lebih banyak dipandu oleh keinginan masing-masing. 

Banyak kasus pelanggaran hukum bisnis di Indonesia yang berpotensi merugikan negara 

dan bangsa, antara lain kasus illegal logging dan pencucian uang seperti yang dilakukan Direktur 

Keuangan PT Keang Nam Developmeng Indonesia (PT KNDI), Adelin Lis. 

UU Antimonopoli merupakan undang-undang universal yang berlaku di setiap negara, 

terutama negara maju. Tentu dengan varian-varian yang sedikit berbeda tergantung dari 

kondisi negara tersebut. Tetapi nilainya tetap sama, yakni untuk menvegah penguasaan 

kelompok bisnissehingga bisa menguasai pasar dan mengontrol harga. 

Dikatakan bahwa singapura menjadi maju, salah satunya karena hukum dijalankan 

dengan konsisten. Artinya di negara pulau itu supremasi hukum benar-benar ditegakkan. 

Sebagai warga bangsa-bangsa di Dunia, seyogyanya bangsa Singapura harus menghormati 

hukum yang berlaku. Sama halnya, seorang warga negara yang berprofesi sebagai pebisnis 

harus taat hukum Islam (syariat) yang diyakininya. Khusus untuk hukum agam ini paling tidak 

susah menyentuh wilayah halal dan haram. Dalam arti, haram dilakukan menurut hukum Islam 

karena praktik itu jelas mengundang ketidakadilan dan merugikan masyarakat konsumen. 

Menurut kacamata hukum islam, praktik pencucian uang jelas haram hukumnya, karena 

termasuk mengambil hak orang banyak (mencuri) yang seharusnya dilindungi. Menguasai hak 

milik komunal sama halnya dengan merampas hak orang lain, oleh karena itu sangat dilarang 
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oleh hukum islam. Inilah Illat (alasan) diharamkannya praktik illegal logging menurut ajaran 

Islam yang bersumber dari wahyu Allah SWT. 

Sesungguhnya konsep halal dan haram adalah sebuah konsep yang membuat ketenangan 

bagi akal dan hati nurani setiap Muslim. Seorang muslim yakin benar, bahwa ia akan ditanya di 

hadapan Allah tentang hartanya, dari mana ia mendapatkannya dan untuk apa harta itu 

dipergunakan? Ia tidak boleh tidak – harus mempersiapkan jawaban terhadap pertanyaan 

tersebut. Islam tidak memberikan toleransi pada usaha yang haram, kendati dibalik usaha 

tersebut terdapat tujuan yang terpuji dalam pandangan syariat. Maksudnya, islam menolak 

orang yang menggunakan riba sekalipun dengan tujuan membangun masjid untuk ibadah, 

madrasah untuk lembaga pendidikan, rumah sakit untuk mengobati orang sakit, panti asuhan 

untuk mendidik anak yatim, dan lain sebagainya. Islam selalu menetapkan garis linier antara 

motivasi (niat) dengan tujuan (goal) yang ingin diraih yang seringkali berkedok demi ibadah. 

Menurut Mustaq Ahmad, al-Quran telah meletakkan konsep dasar halal dan haram yang 

berhubungan dengan transaksi dengan kaitan dengan akuisisi, disposisi, dan semacamnya. 

Semua hal yang berhububfab dengan harta benda hendaknya dilihat dan dihukumi dengan dua 

kriteria halal dan haram ini. Orang-orang Makkah yang hidup di zaman Rasulullah SAW sama 

sekali tidak membedakan antara bisnis dan riba. Bagi mereka keduanya adalah sama. Akhirnya 

al-Quran membangun konsep halal dan haram dengan penegasan bahwasanya bisnis adalah 

dihalalkan, sedangkan riba diharamkan. Pengharaman  riba apapun bentuk dan namanya 

karena merupakan kedzaliman terhadap terhadap orang lain sehingga mencederai rasa 

keadilan. Sebab itu semua bentuk transaksi yang dilakukan dengan praktik jahat dilarang oleh 

islam. Semua larangan itu berdasarkan pada satu prinsip : “Jangan ada ketidakadilan dan jangan 

ada penipuan dalam segala aktivitas bisnis yang dilakukan oleh siapapun”. Hal ini wajib 

diperhatikan karena distribusi kekayaan itu harus merata dan berkeadilan dalam masyarakat. 

Justru karena itu untuk menghindari praktik bisnis kotor yang melawan hukum yang 

sekarang lagi marak di berbagai belahan dunia (mengglobal), patut dilakukan upaya 

pemahaman dan penyadaran secara massif dan sistemik. Salah satu instrumen yang bisa 

dijadikan sarana, antara lain melalui proses pendidikan dengan menjadikan hukum bisnis 

sebagai salah satu muatan kurikulum yang wajib diajarkan. Di sinilah arti penting eksistensi 

peraturan dalam aktivitas bisnis untuk mengantisipasi distorsi hukum yang banyak merugikan 

kepentingan masyarakat luas. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah : SMKN kota Bekasi 

Mata pelajaran : Produk Kreatif dan Kewirausahaan  

Kelas/Semester : XI/Genap 

Tema/Subtema : ………………………………. 

Sub-sub Tema : ………………………………. 

Pembelajaran ke : 1 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi tentang 

pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan 

bidang dan lingkup kerja Produk Kreatif dan Kewirausahaan pada tingkat teknis, 

spesifik, detil, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari 

keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional dan internasional. 

KI 4   :  Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan 

prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang 

kerja Produk kreatif dan Kewirausahaan menampilkan kinerja di bawah bimbingan 

dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. 

Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, produktif, 

kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas 

spesifik di bawah pengawasan langsung. 

Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, gerak 

mahir, menjadikan gerak dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah 

pengawasan langsung. 

 
 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi         
 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.1. Memahami, menerapkan, 

menganalisis dan mengevaluasi tentang 

3.1.1. Memahami unsur-unsur 

bauran promosi (Promotional Mix) 
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pengetahuan faktual, konseptual, 

operasional dasar, dan metakognitif 

sesuai dengan bidang dan lingkup kerja 

Produk Kreatif dan Kewirausahaan pada 

tingkat teknis, spesifik, detil, dan 

kompleks, berkenaan dengan ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 

dan humaniora dalam konteks 

pengembangan potensi diri sebagai 

bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, 

warga masyarakat nasional, regional dan 

internasional. 

dan jenis-jenis media yang dapat 

digunakan dalam promosi 

3.1.2. Memahami faktor-faktor 

yang terdapat dalam bauran 

promosi (Promotional Mix) 

3.1.3. Memahami pengertian etika 

bisnis online dan penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari 

4.1 Melaksanakan tugas spesifik dengan 

menggunakan alat, informasi, dan 

prosedur kerja yang lazim dilakukan serta 

memecahkan masalah sesuai dengan 

bidang kerja Produk kreatif dan 

Kewirausahaan menampilkan kinerja di 

bawah bimbingan dengan mutu dan 

kuantitas yang terukur sesuai dengan 

standar kompetensi kerja. 

Menunjukkan keterampilan menalar, 

mengolah, dan menyaji secara efektif, 

produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, 

komunikatif, dan solutif dalam ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan 

dari yang dipelajarinya di sekolah, serta 

mampu melaksanakan tugas spesifik di 

bawah pengawasan langsung. 

Menunjukkan keterampilan 

mempersepsi, kesiapan, meniru, 

membiasakan, gerak mahir, menjadikan 

gerak dalam ranah konkret terkait 

dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah, serta mampu 

4.1.1. Menyajikan hasil telaah dan 

menghasilkan gagasan kreatif 

mengenai unsur-unsur bauran 

promosi (Promotional Mix) dan 

jenis-jenis media yang dapat 

digunakan dalam promosi 

 

4.1.2. Menyajikan hasil 

pengamatan tentang hasil-hasil 

yang memengaruhi ketika 

melakukan bauran promosi 

 

4.1.3. Mengobservasi dan 

menyajikan etika para pebisnis 

online terhadap bisnis online yang 

sedang dijalaninya 
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melaksanakan tugas spesifik di bawah 

pengawasan langsung. 

 

 

C. Deskripsi Materi Pembelajaran (dapat berupa rincian, uraian atau penjelasan materi 

pembelajaran) 

1. Unsur-Unsur Promotional Mix 

2. Faktor-Faktor Promotional Mix 

3. Etika Bisnis Online 

 

D. Kegiatan Pembelajaran 

1. Pertemuan Keenam: ( 2 JP)/ ( Indikator 1 dan 2 ) 

a. Kegiatan Pendahuluan 

1) Mengucapkan salam 

2) Mengisi daftar hadir 

3) Apersepsi : Apakah yang diketahui mengenai media promosi dan etika 

berbisnis secara online? 

4) Motivasi : Mengungkapkan keuntungan yang didapat ketika berhasil 

membujuk masyarakat dengan media promosi dan etika yang digunakan 

b. Kegiatan Inti**) 

1) Mengamati 

(a) Peserta didik diminta mengamati atau menganalisa kasus yang 

memperlihatkan tentang kesalahan dalam menggunakan media 

promosi dan kesalahan dalam beretika bisnis online. 

(b) Peserta didik diminta mendiskusikan dalam kelompok dan 

menuliskan hal-hal yang ingin diketahui dan menentukan masalah 

dari hasil pengamatan kesalahan dalam menggunakan media promosi 

dan kesalahan dalam beretika bisnis online. 

(c)  Peserta didik diajak untuk menyeleksi apakah hal-hal yang ingin 

diketahui sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, jika belum 

dengan panduan guru, peserta didik diminta untuk memperbaiki. 

(d) Jika hal-hal yang ingin diketahui belum semuanya mencakup tujuan 

pembelajaran, maka guru dapat menambahkan hal-hal yang terkait 

dengan tujuan pembelajaran. 
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2) Menanya 

(a) Peserta didik diminta mendiskusikan dalam kelompok untuk 

merumuskan pertanyaan berdasarkan hal-hal yang ingin diketahui 

dari hasil pengamatan kasus kesalahan dalam menggunakan media 

promosi dan kesalahan dalam beretika bisnis online. Pertanyaan 

diarahkan pada hal-hal yang substantif terkait dengan tujuan 

pembelajaran.  

(b) Salah satu peserta didik dari wakil kelompok diminta menuliskan 

rumusan pertanyaan di papan tulis.  

(c) Peserta didik diminta mendiskusikan dengan kelompok untuk 

menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang diketahui. 

 

3) Mengumpulkan informasi 

Peserta didik diminta mengumpulkan informasi/data untuk menjawab 

pertanyaan yang telah dirumuskan dari berbagai sumber, seperti: 

membaca buku Siswa, mencari di internet atau membaca buku di 

perpustakaan. 

 

4) Menalar/Mengasosiasi 

(a) Peserta didik diminta mengolah dan menganalisis data atau informasi 

yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber untuk menjawab 

pertanyaan yang telah di rumuskan (menyempurnakan jawaban 

sementara yang telah dirumuskan dalam diskusi awal di dalam 

kelompok). 

(b) Peserta didik diminta untuk mendiskusikan di dalam kelompok untuk 

merancang perencanaan proyek yang berkaitan materi tersebut. 

 

5) Mengkomunikasikan 

(a) Peserta didik dalam kelompok diminta mempresentasikan hasil 

perencanaan proyek yang telah dirumuskan. 

(b) Kelompok lain diminta memberi tanggapan dan saran atas kemajuan 

perencanaan proyek tersebut. 

 

c. Kegiatan Penutup 

(a) Guru memantau/memonitoring berjalannya perencanaan proyek  
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(b) Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah di pelajari 

dan memberikan hasil evaluasi dari proyek masing-masing 

kelompok. 

(c) Refleksi 

(d) Memberikan tugas terstruktur 

(e) Menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan yang 

akan datang 

 

E. Penilaian  

1. Teknik penilaian : Tertulis dan Lisan 

2. Instrumen penilaian dan pedoman penskoran 

 

F. Media/alat, dan Sumber Belajar 

1. Media/alat : LCD, Laptop, White Board, Spidol, Chart,Lembaran Kerja 

2. Sumber Belajar : Buku Siswa, Internet.  
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BAB 6 

MEDIA DAN PROMOSI DAN ETIKA BISNIS ONLINE 

 

5.1. Promotional Mix 

Kegiatan promosi dilakukan perusahaan untuk memperkenalkan produk yang dihasilkan 

kepada konsumen dengan memengaruhi konsumen agar membeli produk tersebut. Untuk 

dapat efektifnya promosi yang dilakukan perusahaan, maka terlebih dahulu ditentukan unsur-

unsur promosi apa yang sebaiknya digunakan dan bagaimana pengkombinasian perusahaan 

menggunakan unsur-unsur bauran promosi (Promotional Mix) yang terdiri atas sebagai berikut: 

1. Advertensi/periklanan, merupakan suatu bentuk penyajian dan promosi dari 

gagasan, barang atau jasa yang dibiayai oleh sponsor tertentu yang bersifat non 

personal. Media yang sering digunakan dalam advertensi adalah radio, televisi, 

majalah, surat kabar, billboard. 

Dalam kegiatan periklanan terdapat 2 (dua) keputusan penting yang harus diambil, 

yaitu: 

a. Menentukan iklan apa yang harus disampaikan kepada pasar yang dituju. 

b. Memilih media yang paling sesuai. 

Periklanan dapat dibedakan dalam 2 (dua) golongan berdasarkan apakah ditujukan 

kepada pembeli/konsumen akhir atau kepada penyalur. 

a. Pull Demand Advertising adalah periklanan yang ditujukan kepada pembeli akhir 

agar permintaan produk meningkat. Konsumen membeli produk tersebut ke 

penjual terdekat. Pull demand advertising disebut juga consumer advertising. 

b. Push Demand Advertising adalah periklanan yang ditujukan kepada penyalur 

agar bersedia meningkatkan permintaan produk dengan menjual sebanyak-

banyaknya kepada pembeli. Produk yang diiklankan berupa barang industri. 

Pushdemand advertising juga disebut trade advertising. 

Adapun tujuan pokok periklanan adalah untuk meningkatkan permintaan produk, 

dengan cara: 

a. Meningkatkan jumlah pembeli, di mana periklanan untuk memberitahukan 

kepada pembeli baru yang berasal dari pembeli produk merk pesaing, tentang 

adanya produk baru dari perusahan. 

b. Meningkatkan tingkat penggunaan produk pada pembeli yang ada, dimana 

periklanan untuk mengingatkan pembeli untuk selalu menggunakan produk 

merek perusahaan, atau menyadarkan pembeli tentang penggunaan baru 

produk tersebut. 
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Beberapa manfaat yang diperoleh perusahaan dengan melakukan periklanan, yaitu: 

1. Mendukung program personal selling. 

2. Dapat menjangkau orang-orang yang tidak dapat dicapai oleh tenaga penjualan 

dalam jangka waktu tertentu. 

3. Mengadakan hubungan dengan para penyalur, misalnya dengan mencantumkan 

nama dan alamatnya. 

4. Memasuki daerah pemasaran baru atau menarik pelanggan baru. 

5. Memperkenalkan produk baru. 

6. Menambah volume penjualan. 

7. Mencegah timbulnya barang-barang tiruan. 

8. Memperbaiki reputasi perusahaan dengan memberikan pelayanan melalui 

perbaikan periklanan. 

 

Kegiatan periklanan dalam pemasaran produk ditujukan untuk: 

1. Memberikan informasi 

Periklanan memberitahu tentang adanya produk, kegunaannya, sifatnya, 

harganya, di mana produk tersebut tersedia dan dapat dibeli. 

2. Membujuk dan mempengaruhi 

Seringkali periklanan tidak hanya bersifat memberitahu saja, tetapi juga bersifat 

membujuk terutama kepada pembeli-pembeli potensial, dengan menyatakan 

suatu produk lebih baik daripada produk lain. 

3. Menciptakan kesan 

Dalam hal ini, pemasang iklan selalu berusaha untuk menciptakan iklan sebaik-

baiknya, misalnya dengan menggunakan warna, ilustrasi, tata letak yang 

menarik. 

4. Memuaskan keinginan 

Iklan dapat mempengaruhi pembeli untuk membeli produk karenaadanya 

informasi tentang produk tersebut yang dapat diharapkan memuaskan pembeli 

5. Sebagai alat komunikasi 

Periklanan adalah suatu alat untuk membuka komunikasi dua arah antara 

penjual dan pembeli, sehingga keinginan mereka dapat terpengaruhi dengan 

cara efisien dan efektif. Dalam hal ini komunikasi dapat menunjukkan cara untuk 

melakukan pertukaran yang saling memuaskan. 
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Jenis media yang seringkali digunakan sebagai alat untuk media iklan produk adalah: 

a) Surat kabar 

Kelebihannya yaitu relatif tidak mahal dan dapat dinikmati lebih lama. 

Kekurangannya mudah diabaikan dan cepat basi. 

b) Majalah 

Kelebihannya dapat dinikmati lebih lama, pembacanya lebih selektif dan dapat 

menampilkan gambar yang menarik. 

Kekurangannya yaitu biayanya relatif tinggi dan fleksibilitasnya rendah. 

c) Televisi 

Kelebihannya dapat dinikmati oleh siapa saja, waktu dan acaranya pasti, dan 

dapat memberikan kombinasi antara suara dengan gambar. 

Kekurangannya biayanya relatif kebih tinggi dan kurang fleksibel. 

d) Radio 

Kelebihannya dapat dinikmati oleh siapa saja dan biayanya relatif lebih rendah. 

Kekurangannya waktu terbatas dan tidak ada gambar. 

 

Dalam rangka pemilihan kombinasi jenis media yang akan digunakan dalam 

mengiklankan produk, beberapa hal berikut ini harus diperhatikan perusahaan: 

a) Sifat Media 

Perusahaan harus dapat memilih media yang paling menguntungkan dan yang 

efisien untuk konsumen yang dituju. 

b) Produk 

Perusahaan harus dapat menentukan media yang paling menguntungkan dan yang 

terbaik untuk memperagakan produknya. Tiap jenis media mempunyai 

keunggulan yang berbeda-beda untuk peragaan, penggambaran, warna, 

penerangan. 

c) Pesan 

Tiap pesan berbeda dalam waktu pemasangan yang diinginkan dan dalam jenis 

informasi/data jenis teknis yang akan disampaikan. 

d) Biaya 

Tiap media berbeda dalam tarif pemasangan iklannya.  

2. Personal Selling, merupakan penyajian dalam suatu pembicaraan dengan seseorang 

atau lebih calon pembeli, dengan tujuan dapat menghasilkan penjualan. Personal 

selling dilakukan secara lisan atau tatap muka, dalam bentuk percakapan antara 

penjual dan calon pembeli dengan tujuan terjadi transaksi penjualan. 
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3. Promosi penjualan, merupakan kegiatan pemasaran yang merangsang pembelian 

oleh konsumen dan efektifitas penyalur, melalui pameran, pertunjukan, demonstrasi, 

peragaan. 

Publisitas, merupakan usaha untuk merangsang permintaan suatu produk secara non-

personal, dengan memuat berita komersial tentang produk tersebut didalam media cetak atau 

lainnya, mapun hasil wawancara yang disiarkan dalam media tersebut. 

 

5.2. Faktor – Faktor Promotional Mix 

Faktor-faktor yang mempengaruhi agar promotional mix yang optimal dapat dicapai, 

sebagai berikut: 

1. Dana 

Perusahaan yang memiliki dana lebih besar, kegiatan promosinya akan lebih efektif 

dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki sumber dana terbatas. 

2. Sifat pasar 

Untuk pasar yang luas dan tidak terkonsentrasi, maka unsur promosi yang lebih 

efektif adalah advertensi, publisitas. Sedangkan untuk pasar terbatas/kecil dan 

terkonsentrasi, maka unsur promosi lebih efektif menggunakan personal selling. 

3. Jenis produk 

Promosi barang konsumsi (barang convenience, shooping, atau special) pada 

umumnya dengan advertensi yang didistribusikan secara luas dan tidak memerlukan 

demonstrasi atau penjelasan khusus. Promosi barang industri pada umumnya 

menggunakan personal selling, dan promosi penjualan. 

4. Siklus kehidupan produk 

Pada tahap perkenalan, menggunakan advertensi untuk memberitahukan kepada 

calon pembeli potensial tentang adanya suatu produk baru dan manfaat yang 

diperoleh bila memakai/membeli produk tersebut. 

Pada tahap pertumbuhan, mungkin pembeli potensial sudah pernah mencoba produk 

tersebut sehingga advertensi masih digunakan untuk mengingatkan akan produk 

tersebut. Disamping itu juga menggunakan personal selling, promosi penjualan untuk 

memperluas daerah penjualan dan penyaluran. 

Pada tahap kedewasaan, terdapat peningkatan jumlah saingan sehingga promosi 

harus lebih bersifat membujuk, dengan menggunakan personal selling dan promosi 

penjualan, yang diperkuat advertensi dan publisitas. 

Pada tahap penurunan, jumlah dana untuk promosi dikurangi karena perusahaan 

mengurangi/menekan biaya-biaya agar tetap untung. Dalam hal ini produk tersebut 
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mungkin masih dapat diterima oleh konsumen/pelanggan tertentu, sehingga 

kegiatan promosi yang dilakukan terbatas dan ditujukan terutama untuk 

mempertahankan dan mencapai konsumen/pelanggan yang masih tersisa. 

5.3. Etika Bisnis Online 

Ketika kita ingin berbisnis secara online, tentu kita harus mengetahui etika bisnis. Apakah 

etika bisnis itu? Secara mudah, etika bisnis merupakan aturan yang berkaitan dengan akhlak 

atau sopan santun yang menjadi pedoman dalam berbisnis. Etika bisnis online pada dasarnya 

tidak terlalu berbeda dengan etika bisnis di dunia nyata. 

Karena di dunia maya para pengguna tidak bisa saling melihat, maka ada etika bisnis yang 

sebaiknya diterapkan. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar bisnis kita tetap lancar dan 

dipercaya oleh masyarakat. 

Seorang pengusaha yang menjalankan usahanya serampangan tanpa mengindahkan 

etika, demi kepentingan profit saja, bisa menimbulkan konflik ganda dengan konsumen, 

pesaing, bahkan pemerintah selaku pemangku hukum. Sikap buruk seperti ini sebaiknya jangan 

ditiru agar usaha kita tidak diperkarakan dalam meja hijau. Yang lebih berisiko parah adalah 

situs kita dibanned oleh Google, search engine utama di internet. Kalau sudah demikian, mau 

tidak mau kita harus mengeluarkan biaya besar untuk kembali membangun shop web baru lagi 

dan kembali membangun citra baru. 

Mempelajari etika bisnis online sangat dianjurkan bagi pelaku pemula maupun pemain 

lama yang tengah ekspansi ke ranah online. 

Berikut ini beberapa etika bisnis dalam dunia maya, di antaranya: 

1. Jujur 

Kejujuran tidak sekadar hanya jujur dalam produk atau jasa kita, tetapi jujur dalam isi 

web kita. Jika kita mampu menaikkan rank website kita di dalam google, tetapi isinya 

tidak sesuai, maka orang akan enggan masuk kembali ke situs kita. Begitupun 

mengenai produk. Jika kita memegang kejujuran sebagai etika bisnis, besar 

kemungkinan orang akan kemabli ke website kita. 

2. Ramah 

Dikarenakan bisnis online tidak memungkinkan adanya interaksi langsung antara 

penjual dan pembeli, sulit bagi pembeli untuk menilai ekspresi keramahan. Mereka 

hanya bisa menilai dari kalimat atau tampilan situs kita. Oleh karena itu, kita dapat 

menggunakan kata-kata yang indah, sopan, serta mudah dimengerti. Jika menurut 

mereka tulisan-tulisan atau kalimat tersebur sopan dan menarik, maka pelanggan 

akan nyaman selama membuka web kita yang berisi berbagai penjualan produk. 
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Selain itu pula, pelanggan tentunya akan datang lagi ke web kita untuk mencari 

informasi yang mereka inginkan. 

3. Menepati janji 

Menepati janji disini maksudnya, jika ada pelanggan yang memesan barang, 

kemudian kita janjikan besok akan dikirim, maka kita besok haruslah kita kirim.  

4. Adil 

Adil dalam bisnis online disini meliputi berbagai hal. Contohnya adil dalam harga. 

Hargapun harus disesuaikan dengan kualitas barang. Harga yang tidak sesuai sering 

kali membuat pelanggan atau konsumen kecewa. Akibatnya, mereka tidak akan 

membeli produk kita lagi, bahkan mereka akan menceritakan pada teman mereka 

tentang kekecewaan terhadap layanan kita sebagai online shop. Dan bisa jadi, hal ini 

menjadi alasan bisnis online sepi pelanggannya.  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah : SMKN KOTA BEKASI 

Mata pelajaran : Produk Kreatif dan Kewirausahaan  

Kelas/Semester : XI/Genap 

Tema/Subtema : ………………………………. 

Sub-sub Tema : ………………………………. 

Pembelajaran ke : 1 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi tentang 

pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan 

bidang dan lingkup kerja Produk Kreatif dan Kewirausahaan pada tingkat teknis, 

spesifik, detil, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari 

keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional dan internasional. 

KI 4   :  Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan 

prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang 

kerja Produk kreatif dan Kewirausahaan menampilkan kinerja di bawah bimbingan 

dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. 

Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, produktif, 

kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas 

spesifik di bawah pengawasan langsung. 

Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, gerak 

mahir, menjadikan gerak dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari 

yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah 

pengawasan langsung. 
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B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi         
 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.1. Memahami pengetahuan (faktual, 

konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya terkait fenomena dan kejadian 

tampak mata 

3.1.1. Memahami pengertian, 

tujuan, pihak-pihak yang 

berkepentingan, dan aspek-aspek 

dalam SKB 

3.1.2. Memahami cara memulai 

bisnis online 

3.1.3. Memahami pengelolaan bisnis 

online 

4.1. Melaksanakan tugas spesifik dengan 

menggunakan alat, informasi, dan 

prosedur kerja yang lazim dilakukan 

serta memecahkan masalah sesuai 

dengan bidang kerja Produk kreatif dan 

Kewirausahaan menampilkan kinerja di 

bawah bimbingan dengan mutu dan 

kuantitas yang terukur sesuai dengan 

standar kompetensi kerja. 

Menunjukkan keterampilan menalar, 

mengolah, dan menyaji secara efektif, 

produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, 

komunikatif, dan solutif dalam ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan 

dari yang dipelajarinya di sekolah, serta 

mampu melaksanakan tugas spesifik di 

bawah pengawasan langsung. 

Menunjukkan keterampilan 

mempersepsi, kesiapan, meniru, 

membiasakan, gerak mahir, menjadikan 

gerak dalam ranah konkret terkait 

dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah, serta mampu 

4.1.1. Menyajikan hasil telaah 

pengertian, tujuan, pihak-pihak 

yang berkepentingan, dan aspek-

aspek dalam SKB 

 

4.1.2. Menyajikan hasil gagasan 

kreatif memulai bisnis online 

 

4.1.3. Mengobservasi dan 

menyajikan pengelolaan bisnis 

online 
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melaksanakan tugas spesifik di bawah 

pengawasan langsung. 

 

C. Deskripsi Materi Pembelajaran (dapat berupa rincian, uraian atau penjelasan materi 

pembelajaran) 

1. Studi Kelayakan Bisnis 

2. Memulai Bisnis Online 

3. Pengelolaan Bisnis Online 

 

D. Kegiatan Pembelajaran 

1.  Pertemuan Keenam: ( 2 JP)/ ( Indikator 1 dan 2 ) 

a. Kegiatan Pendahuluan 

1) Mengucapkan salam 

2) Mengisi daftar hadir 

3) Apersepsi : Apakah yang diketahui mengenai SKB? 

4) Motivasi : Mengungkapkan keuntungan yang didapat ketika melakukan SKB 

dan mengetahui kemudahan dalam berbisnis online 

b. Kegiatan Inti**) 

1) Mengamati 

(a) Peserta didik diminta mengamati atau menganalisa kasus yang 

memperlihatkan tentang SKB dan pengelolaan bisnis online. 

(b) Peserta didik diminta mendiskusikan dalam kelompok dan menuliskan 

hal-hal yang ingin diketahui dan menentukan masalah dari hasil 

pengamatan SKB dan pengelolaan bisnis online. 

(c)  Peserta didik diajak untuk menyeleksi apakah hal-hal yang ingin diketahui 

sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, jika belum dengan panduan 

guru, peserta didik diminta untuk memperbaiki. 

(d) Jika hal-hal yang ingin diketahui belum semuanya mencakup tujuan 

pembelajaran, maka guru dapat menambahkan hal-hal yang terkait 

dengan tujuan pembelajaran. 

 

2) Menanya 

(a) Peserta didik diminta mendiskusikan dalam kelompok untuk merumuskan 

pertanyaan berdasarkan hal-hal yang ingin diketahui dari hasil 

pengamatan kasus SKB dan pengelolaan bisnis online. Pertanyaan 
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diarahkan pada hal-hal yang substantif terkait dengan tujuan 

pembelajaran.  

(b) Salah satu peserta didik dari wakil kelompok diminta menuliskan rumusan 

pertanyaan di papan tulis.  

(c) Peserta didik diminta mendiskusikan dengan kelompok untuk menjawab 

pertanyaan sesuai dengan apa yang diketahui. 

 

3) Mengumpulkan informasi 

Peserta didik diminta mengumpulkan informasi/data untuk menjawab 

pertanyaan yang telah dirumuskan dari berbagai sumber, seperti: membaca 

buku Siswa, mencari di internet atau membaca buku di perpustakaan. 

 

4) Menalar/Mengasosiasi 

(a) Peserta didik diminta mengolah dan menganalisis data atau informasi 

yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber untuk menjawab 

pertanyaan yang telah di rumuskan (menyempurnakan jawaban 

sementara yang telah dirumuskan dalam diskusi awal di dalam 

kelompok). 

(b) Peserta didik diminta untuk mendiskusikan di dalam kelompok untuk 

merancang perencanaan proyek yang berkaitan materi tersebut. 

 

5) Mengkomunikasikan 

(a) Peserta didik dalam kelompok diminta mempresentasikan hasil 

perencanaan proyek yang telah dirumuskan. 

(b) Kelompok lain diminta memberi tanggapan dan saran atas kemajuan 

perencanaan proyek tersebut. 

 

c. Kegiatan Penutup 

(a) Guru memantau/memonitoring berjalannya perencanaan proyek  

(b) Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah di pelajari dan 

memberikan hasil evaluasi dari proyek masing-masing kelompok. 

(c) Refleksi 

(d) Memberikan tugas terstruktur 

(e) Menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan yang akan 

datang 
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E. Penilaian  

1. Teknik penilaian : Tertulis dan Lisan 

2. Instrumen penilaian dan pedoman penskoran 

 

F. Media/alat, dan Sumber Belajar 

1. Media/alat : LCD, Laptop, White Board, Spidol, Chart,Lembaran Kerja 

2. Sumber Belajar : Buku Siswa, Internet.  
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BAB 7 

STUDI KELAYAKAN BISNIS SERTA MEMULAI BISNIS ONLINE DAN PENGELOLAAN BISNIS 

ONLINE 

7.1. Pengertian Studi Kelayakan Bisnis 

Menurut Kasmir dan Jakfar dalam Rusdiana (2014), Studi kelayakan bisnis atau usaha 

adalah kegiatan yang mempelajari secara mendalam atau bisnis yang akan dijalankan, dalam 

rangka menentukan layak tidaknya usaha tersebut dijalankan. 

Studi kelayakan usaha atau disebut juga analisis proyek bisnis adalah penelitian tentang 

layak atau tidaknya suatu bisnis dilaksanakan dengan menguntungkan secara terus-menerus. 

Studi ini pada dasarnya membahas berbagai konsep dasar yang berkaitan dengan keputusan 

dan proses pemilihan proyek bisnis agar mampu memberikan manfaat ekonomis dan sosial 

sepanjang waktu. Dalam studi ini, pertimbangan ekonomis dan teknis sangat penting karena 

akan dijadikan dasar implementasi kegiatan usaha. 

Studi kelayakan usaha juga merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak 

hanya menganalisis layak atau tidaknya bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasionalkan 

secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak 

ditentukan, misalnya rencana peluncuran produk baru. 

Hasil studi kelayakan usaha pada prinsipnya bisa digunakan antara lain untuk: 

a. Merintis usaha baru, misalnya membuka toko, membangun pabrik, mendirikan 

perusahaan jasa, membuka usaha dagang, dan lain sebagainya. 

b. Mengembangkan usaha yang sudah ada, misalnya untuk menembah kapasitas pabrik, 

memperluas skala usaha, mengganti peralatan/mesin, menambah mesin baru, 

memperluas cakupn usaha, dan lain sebagainya. 

c. Memilih jenis usaha atau investasi/proyek yang paling menguntungkan, misalnya 

pilihan usaha dagang, pilihan usaha barang atau jasa, pabrikasi atau perakitan, proyek 

A atau proyek B, dan lain sebagainya. 

7.2. Tujuan Studi Kelayakan Bisnis 

Ketika ingin mengetahui kelayakan usaha kita, tentunya kita harus mengetahui tujuannya. 

Dalam hal ini Kasmir dan Jakfar dalam Rusdiana (2014),  mengatakan “paling tidak ada lima 

tujuan mengapa sebelum suatu usaha atau proyek dijalankan perlu dilakukan studi kelayakan”, 

yaitu: 

1. Menghindari resiko kerugian. Untuk mengatasi resiko kerugian pada masa yang akan 

datang harus ada semacam kondisi kepastian. Kondisi ini ada yang dapat diramalkan 

akan terjadi atau terjadi tanpa dapat diramalkan. Fungsi studi kelayakan adalah 
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meminimalkan resiko yang tidak diinginkan, baik risiko yang dapat dikendalikan 

maupun yang tidak dapat dikendalikan. 

2. Memudahkan perencanaan. Apabila sudah dpat meramalkan yang akan terjadi pada 

masa yang akan datang, kita dapat melakukan perencanaan dan hal-hal yang perlu 

direncakan. 

3. Memudahkan pelaksaan pekerjaan. Berbagai rencana yang sudah disusun akan 

memudahkan pelaksaan usaha. Pedoman yang telah tersusun secara sistematis, 

menyebabkan usaha yang dilaksanakan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan 

rencana yang sudah disusun. 

4. Memudahkan pengawasan. Pelaksanaan usaha yang sesuai dengan rencana yang 

sudah disusun, akan memudahkan kita untuk melakukan pengawasan terhadapa 

jalanya usaha. Pengawasan ini perlu dilakukan agar tidak melenceng dari rencana yang 

telah disusun. 

5. Memudahkan pengendalian. Apabila dalam pelaksanaan telah dilakukan pengawasan, 

jika terjadi penyimpangan akan mudah terdeteksi, sehingga dapat di lakukan 

pengendalian atas penyimpangan tersebut. Tujuan pengendalian adalah 

mengendalikan agar tidak melenceng dari rel yang sesungguhnya, sehingga tujuan 

perusahaan akan tercapai. 

 

7.3. Pihak-Pihak Yang Berkepentingan 

Adapun pihak yang memerlukan dan berkepentingan dengan studi kelayakan usaha di 

antaranya: 

a. Pihak Wirausaha (Pemilik Perusahaan) 

Memulai bisnis atau mengembangkan bisnis yang sudah ada sudah barang tentu 

memerlukan pengorbanan yang cukup besar dan selalu dihadapkan pada 

ketidakpastian. Dalam kewirausahaan, studi kelayakan usaha sangat penting dilakukan 

agar kegiatan usaha tidak mengalami kegagalan dan memberi keuntungan sepanjang 

waktu. Studi kelayakan berfungsi sebagai laporan, pedoman, dan bahan pertimbangan 

untuk merintis dan mengembangkan usaha atau melakukan investasi baru, sehingga 

bisnis yang akan dilakukan meyakinkan wirausaha itu sendiri maupun pihak-pihak lain 

yang berkepentingan. 

b. Investor dan Penyandang Dana 

Bagi investor dan penyandang dana, studi kelayakan usaha sangat penting untuk 

memilih jenis investasi yang paling menguntungkan dan sebagai jaminan atas modal 

yang ditanamkan atau dipinjamkan, apakah investasi yang dilakukannya memberikan 

jaminan pengembalian investasi yang memadai atau tidak. Oleh investor, studi 
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kelayakan sering digunakan sebagai bahan pertimbangan layak atau tidaknya investasi 

dilakukan. 

c. Masyarakat dan Pemerintah 

Bagi masyarakat, studi kelayakan sangat diperlukan terutama sebagai bahan kajian 

apakah usaha yang didirikan atau dikembangkan bermanfaat bagi masyarakat 

sekitarnya atau sebaliknya justru merugikan, seperti bagaimana dampak lingkungan, 

apakah positif atau negatif. Bagi pemerintah, studi kelayakan sangat penting untuk 

mempertimbangkan izin usaha atau penyediaan fasilitas lainnya. 

 

7.4. Aspek-Aspek Studi Kelayakan Bisnis 

Secara umum suatu pengerjaan proyek/ usaha yang akan dilakukan dianggap feasible 

(layak) adalah apabila memenuhi kriteria dibawah ini: 

a. Proyek/usaha yang dikerjakan tersebut mampu memberikan manfaat yang berarti 

kepada publik (masyarakat). 

b. Proyek/usaha yang dikerjakan tersebut adalah dianggap mampu berkembang (expand) 

dan yang terpenting memiliki kondisi kontinuitas usaha yang tinggi. 

c. Proyek/usaha yang akan dikerjakan itu nantinya diperkirakan akan mampu tahan 

terhadap berbagai goncangan ekonomi (economic fluctuation) baik karena faktor 

domestik maupun global. 

d. Proyek/usaha yang dikerjakan tahan terhadap berbagai masalah termasuk jika 

timbulnya krisis kepercayaan. 

e. Proyek/usaha tersebut diharapkan akan bisa menampung lapangan pekerjaan atau 

secara tidak langsung telah mencoba mengurangi angka pengangguran 

(unemployment). 

f. Proyek/usaha yang akan dilaksanakan tersebut diharapkan mampu memberikan suatu 

keuntungan yang wajar dengan juga mampu untuk mengembalikan cicilan bunga 

beserta pokoknya secara tepat waktu. 

g. Proyek/ usaha yang sedang dilaksanakan adalah searah dengan konsep rencana 

pembangunan pemerintah baik pemda dan pusat. 

h. Manajer yang membawahi pengerjaan proyek/usaha tersebut adalah orang yang 

memiliki pengalaman dan pendidikan yang cukup. 

i. Manajer dan karyawan yang mengerjakan proyek/usaha tersebut adalah memiliki 

performance yang dapat dipertanggungjawabkan secara konsep manajemen modern, 

seperti kedisiplinan, loyalitas, kejujuran dan keinginan untuk terus memperbaiki 

kesalahan. 
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j. Diharapkan proyek/usaha tersebut berkeinginan dalam jangka panjang untuk 

menerapkan penggunaan teknologi modern guna mengantisipasi perkembangan 

teknologi yang dinamis juga untuk mengantisipasi akan munculnya para pesaing.[7] 

 

Beberapa aspek yang tidak bisa dihilangkan dalam kajian kelayakan yaitu: 

a. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) 

Dalam hal membangun proyek bisnis, ketersediaan SDM-nya, yaitu manajer proyek 

dan staf proyek hendaknya dikaji secara cermat. Kesuksesan suatu perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan sebuah proyek bisnis sangat tergantung pada SDM yang 

solid, yaitu manajer dan timnya. Membangun sebuat tim yang efektif merupakan 

suatu kombinasi antara seni dan ilmu pengetahuan. Dalam membangun sebuah tim 

yang efektif, pertimbangan harus diadakan bukan hanya pada keahlian teknis para 

manajer atau anggota tim semata, tetapi juga pada peranan penting mereka dan 

keselarasan mereka dalam bekerja. 

b. Aspek Teknis 

Evaluasi aspek teknis mempelajari kebutuhan teknis proyek, sperti penentuan 

kapasitas produk, jenis teknologi yang digunakan, penggunaan peralatan, dan mesin 

serta lokasi usaha yang paling menguntungkan. 

Setiap gagasan kewirausahaan- baik produksi barang maupun penyediaan jasa- 

mempunyai aspek teknis yang hatus dianalisis seblum usaha implementasi gagasan 

dilaksanakan. Ada dua langkah penting dalam proses ini, yaitu: 

1. Identifikasi spesifikasi teknis penting 

Evaluasi gagasan ventura baru hendaknya dimulai dengan identifikasi persyaratan 

teknis yang kritis terhadapa pasar sehingga mampu memenuhi harapan dari 

pelanggan potensial. Persyaratan teknis yang paling penting adalah: 

 Desain fungsional produk dan daya tarik penampilannya 

 Fleksibilitas, memungkinkan adanya modifikasi cirri luar dari produk untuk 

memenuhi permintaan konsumen atau perubahan teknologi dan persaingan 

 Daya tahan bahan baku produk dapat diandalkan, kinerja produk seperti yang 

diharapkan pada kondisi operasi normal 

 Keamanan produk, tidak menimbulkan bahaya pada kondisi operasional daya 

guna yang bisa diterima 

 Kemudahan dan biaya pemeliharaan yang rendah 

 Standariasasi melalui dihilangkannya suku cadang yang tidak perlu 

 Kemudahan untuk diproduksi dan diproses dan kemudian untuk ditangani. 
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2. Pengembangan dan uji coba produk 

Pengembangan dan uji coba produk termasuk juga studi rekayasa, uji 

laboratorium, evaluasi bahan baku alternative, serta fabrikasi model dan 

prototype untuk uji lapangan. Untuk setiap tahap pengujian, hasil negative dan 

positif harus ditimbang dan dilakukan penyesuaian yang perlu. 
 

c. Aspek Pemasaran 

Ketika mengevaluasi kelayakan suatu ide bisnis, para wirausahawan akan mendapati 

analisis dasar atas industri dan segmen pasar sasarannya sebagai awal yang bagus. 

Fokus dari tahap ini adalah dua hal: (1) menentukan seberapa menarik suatu industri 

secara keseluruhan sebagai ‘rumah’ usaha baru tersebut, dan (2) mengidentifikasi 

berbagai potensi ceruk yang dapat ditempati suatu usaha kecil secara 

menguntungkan. 

Langkah pertama dalam menilai seberapa menarik suatu industri adalah dengan 

menggambarkan industri tersebut dalam bentuk kasar, menilainya dalam tingkat 

“makro”. Menjawab berbagai pertanyaan berikut ini akan membantu: 

 Seberapa besar industri tersebut? 

 Seberapa cepat pertumbuhannya? 

 Apakah industri tersebut secara umum menguntungkan? 

 Apakah industri tersebut memiliki ciri margin laba tinggi atau margin laba tipis? 

 Seberapa penting berbagai produk atau jasanya bagi para pelanggannya? 

 Tren apa saja yang membentuk masa depan industri tersebut? 

 Tren apa saja ancaman yang dihadapi industri tersebut? 

 Tren apa saja peluang yang dimiliki industri tersebut? 

 Berapa banyak pemain dalam industri tersebut? 

 Dll 

Menjawab pertanyaan ini membantu para wirausahawan untuk menentukan apakah 

ada potensi yang memadai atas berbagai produk dan jasa mereka. 

Dalam analisis pasar, biasanya terdapat beberapa komponen yang harus dianalisis 

dan dicermati, di antaranya: 

 Kebutuhan dan keinginan konsumen, jika kebutuhan dan keinginan konsumen 

terpenuhi, berarti peluang pasar bisnis kita terbuka dan layak bila dilihat dari 

kebutuhan/keinginan konsumen. 

 Segmentasi pasar, pelanggan dikelompokkan dan diidentifikasi, misalnya 

berdasarkan geografi, demografi, dan sosial budaya. 

 Target, terget pasar menyangkut banyaknya konsumen yan g dapat diraih. 
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 Nilai tambah, wirausaha harus mengetahui nilai tambah produk dan jasa pada 

setiap rantai pemasaran, mulai dari pemasok, agen, hingga konsumen akhir. 

 Masa hidup produk, harus dianalisis apakah masa hidup produk dan jasa bertahan 

lama atau tidak. 

 Struktur pasar, harus dianalisis apakah barang dan jasa yang akan dipasarkan 

termasuk pasar persaingan tidak sempurna atau sempurna. 

 Persaingan dan strategi pesaing, harus dianalisis apakah tingkat persaingan tinggi 

atau rendah, jika persaingan tinggi berarti peluang pasar rendah. 

 Ukuran pasar, ukuran pasar dapat dianalisis dari volume penjualan. 

 Pertumbuhan pasar, pertumbuhan pasar dapat dianalisis dari pertumbuhan 

volume penjualan. 

 Laba kotor, apakah perkiraan margin laba kotor tinggi atau rendah. 

 Pangsa pasar, pangsa pasar bisa dianalisis dari selisih jumlah barang dan jasa yang 

diminta dengan jumlah barang dan jasa ditawarkan. 

d. Aspek Produksi 

Ketika para wirausahawan telah menemukan bahwa ide produk atau jasa mereka 

memiliki potensi yang cukup luas, kadang-kadang mereka menjadi begitu terburu-

buru karena antusiasme mereka untuk meluncurkan usaha tanpa benar-benar 

mempertimbangkan apakah mereka dapat benar-benar menghasilkan produk 

tersebut atau memberikan jasa tersebut dengan biaya yang wajar. Analisis kelayakan 

produk atau jasa menentukan daya tarik ide suatu produk atau jasa bagi para caon 

pelanggan dan mengidentifikasi berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk 

menghasilkan produk atau jasa tersebut. Bagian dari analisis kelayakan ini akan 

menjawab dua pertanyaan berikut: 

 Apakah para pelanggan mau membeli barang atau jasa kita?\ 

 Dapatkah kita menyediakan produk atau jasa tersebut dengan tetap mendapat 

laba? 

Untuk menjawab berbagai pertanyaan ini, para wirausahawan membutuhkan umpan 

balik dari para calon pelanggan. Proses mendapatkan umpan balik tersebut dapat 

dilakukan dengan penelitian primer seperti survei pelanggan dan kelompok fokus 

(focus group), mengumpulkan riset pelanggan sekunder, membuat prototipe, dan 

melakukan percobaan di rumah. 

Penelitian primer dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dan 

menganalisisnya; penelitian sekunder mencakup pengumpulan data yang sudah 

disusun pihak lain dan yang telah tersedia, sering kali dengan biaya yang sangat wajar 
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atau bahkan kadang tanpa biaya. Untuk kedua jenis penelitian tersebut, baik 

informasi kuantitatif maupun informasi kualitatif keduanya sama penting sebagai 

dasar untuk menarik kesimpulan yang akurat mengenai potensi pasar suatu produk 

atau jasa.  

Penelitian sekunder, yang pengumpulan datanya biasanya lebih murah daripada data 

primer, meliputi asosiasi dagang dan direktori bisnis, daftar alamat korespondensi, 

daftar demografis, data sensus, prediksi, riset pasar, artikel, data lokal, dan worl wide 

web. 

Beberapa unsur dari aspek produksi/operasi yang harus dianalisis adalah: 

 Lokasi operasi, untuk bisnis hendaknya dipilih lokasi yang paling strategis dan 

efisien, baik bagi perusahaan itu sendiri maupun bagi pelanggannya. 

 Volume operasi, volume operasi harus relevan dengan potensi pasar dan prediksi 

permintaan, sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan kapasitas. 

 Mesin dan peralatan, mesin dan peralatan harus sesuai dengan perkembangan 

teknologi masa kini dan yang akan datang. 

 Bahan baku dan bahan penolong, bahan baku dan bahan penolong yang 

diperlukan harus cukup tersedia. 

 Tenaga kerja, jumlah dan kualifikasi karyawan harus disesuaikan dengan keperluan 

jam kerja dan kualifikasi pekerjaan untuk menyelesaikannya. 

 Tata letak, tata ruang atau tata letak berbagai fasilitas operasi harus tepat dan 

prosesnya  praktis sehingga dapat mendukung proses produksi. 

e. Aspek Manajemen 

Dalam menganalisis aspek-aspek manajemen, terdapat beberapa unsur yang harus 

dianalisis, seperti: 

 Kepemilikan, bentuk kepemilikan perusahaan hendaknya dipilih yang tidak 

berisiko terlalu tinggi dan menguntungkan. 

 Organisasi, bentuk organisasi perusahaan harus tepat dan efisien. 

 Tim manajemen, bila bisnis merupakan skala besar, maka sebaiknya dibentuk tim 

manajemen yang solid. 

 Karyawan, karyawan harus disesuaikan dengan jumlah dan kualifikasi yang 

diperlukan. 

f. Aspek Keuangan 

Analisis aspek keuangan meliputi komponen-komponen sebagai berikut: 

 Kebutuhan dana, yaitu kebutuhan dana untuk operasional perusahaan. 

 Sumber dana, yaitu sumber dana internal dan modal eksternal. 



77 
 

 Proyeksi neraca, sangat penting untuk mengetahui kekayaan perusahaan. 

 Proyeksi laba rugi, proyeksi laba rugi dari tahun ke tahun menggambarkan 

perkiraan laba atua rugi di masa yang akan datang. 

 Proyeksi arus kas, dari arus kas dapat dilihat kemampuan perusahaan untuk 

membayar kewajiban-kewajiban keuangannya. 

g. Aspek Kemanfaatan 

Aspek kemanfaatan yang dimaksud disini adalah bahwa proyek/usaha yang 

dikerjakan tersebut nantinya diharapkan akan bermanfaat bagi masyarakat dan juga 

telah turut membantu menyukseskan program pemerintah dalam pembangunan. 

Aspek ini dimaksudkan untuk meyakini apakah secara yuridis rencana bisnis dapat 

dinyatakan layak atau tidak. Jika suatu rencana bisnis yang tidak layak tetap 

direalisasikan, bisnis berisiko besar akan dihentikan oleh pihak yang berwajib atau 

oleh masyarakat. Dalam aspek ini menyangkut siapa pelaksana bisnis, bisnis apa yang 

dilaksanakan, waktu pelaksanaan bisnis, dimana bisnis dilaksanakan dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

h. Aspek Kesempatan Kerja 

Disini diharapkan bahwa proyek/usaha yang dikerjakan tersebut adalah mampu 

untuk membuka lapangan pekerjaan baru kepada masyarakat yang otomatis itu 

adalah membantu pemerintah untuk mengurangi jumlah angka pengangguran. 

Misalnya pada usaha yang sifatnya padat karya, jelas untuk usaha seperti ini 

penyerapan jumlah tenaga kerja akan terasa sangat signifikan terjadi. 
 

i. Aspek Lingkungan 

Aspek lingkungan menyangkut berbagai hal yang berhubungan dengan lingkungan 

dan dampak yang ditimbulkan oleh keberadaan suatu perusahaan seperti 

pencemaran dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Keseimbangan 

ekosistem lingkungan harus selalu dijaga pada saat kerusakan lingkungan sudah 

terjadi maka mengembalikan kembali kepada keseimbangan semula adalah sangat 

sulit karena proses stabilitas lingkungan itu adalah memakan waktu yang sangat 

lama. 

j. Aspek Ekonomi, Sosial dan Politik 

Aspek Ekonomi, meliputi: 

 Rencana Pembangunan Nasional 

 Distribusi Nilai Tambah 

 Keuntungan Ekonomi Nasional 

 Hambatan di bidang ekonomi, dan 
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 Dukungan Pemerintah 

 Aspek Sosial, meliputi: 

 Perusahaan sebagai lembaga sosial 

 Perubahan kondisi sosial yang kompleks 

 Perusahaan dalam masyarakat yang pluralistik 

 Aspek Politik, diutamakan pada good news dan bad news dari situasi poitik bagi 

suasana bisnis, khususnya terhadap nilai kurs. 
 

7.5. Memulai Bisnis Online 

Yang perlu diperhatikan ketika kita ingin memulai bisnis secara online, yaitu: 

1. Membangun Mindset  

Kita juga harus berpikir untuk membangun aset, dimana aset itu nantinya yang akan 

bekerja untuk kita. Jangan sampai ketika kita sudah berhasil membangun usaha sampai 

susah payah, namun akhirnya mengorbankan hal-hal lainnya hanya karena kesibukan 

kita mengurus bisnis. 

Kita tentunya juga ingin memiliki waktu bersama keluarga, orang-orang tercinta, atau 

melakukan hal-hal bermanfaat lainnya bukan? Jika kita masih bekerja pada bisnis kita, 

maka kita adalah karyawan pada bisnis Kita sendiri. Tetapi jika yang kita lakukan adalah 

bagaimana membuat bisnis semakin berkembang, seperti dari 1 menjadi 2, dari 2 

menjadi 10, dst, maka kita adalah pebisnis. 

Dan sama seperti jenis bisnis lainnya, ketika kita memutuskan untuk membangun 

bisnis online pastinya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, seperti: 

a. Modal 

b. Produk yang akan dijual 

c. Pasar yang akan disasar 

d. Strategi pemasaran 

e. Kelangsungan bisnis dan tren bisnis. 

Untuk itu, sebelum memikirkan hal-hal tersebut, benahi dulu mindset kita masing-

masing. Faktor penentu kesuksesan suatu bisnis, 95% ditentukan oleh kualitas pribadi 

manusia. Ini adalah hal-hal yang sifatnya non-teknis. Dan sisanya adalah yang sifatnya 

teknis. 

KIta bisa saja mempunyai keahlian membuat suatu web yang canggih, dengan berbagai 

fitur dan tampilan yang keren. Atau, bisa saja kita sangat ahli dalam suatu bidang. 

Namun, jika kita tidak mempunyai visi terhadap kemampuan kita, tidak mempunyai 

semangat untuk belajar dan bertahan, bisnis kita akan segitu-segitu saja. 
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2. Mulai dengan jualan 

Langkah kedua adalah putuskan apa yang akan kita jual. Ini adalah beberapa tips cara 

menemukan produk yang akan dijual: 

a. Carilah apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, carilah apa yang dibutuhkan oleh 

orang-orang di sekitar. 

b. Kita adalah problem solver, kita adalah pemberi solusi dari permasalahan orang-

orang. 

c. Tukar manfaat yang bisa kita berikan, menjadi sebuah bentuk transaksi yang saling 

menguntungkan. 

Kebanyakan orang salah langkah pada tahapan ini. Mereka terlalu berfokus pada 

produknya dulu, bukan pada kebutuhan orang-orang sehingga bahkan banyak yang 

tumbang sebelum mencapai penjualan pertama. Saran yang harus dilakukan, 

lakukanlah riset produk, dan sebisa mungkin carilah produk-produk yang cepat laku 

dan perputarannya cepat. Artinya, banyak yang membutuhkan atau ada pasarnya. 

 

3. Buat Website atau Toko Online 

Tahapan ketiga adalah membuat website jualan maupun toko online. Atau bisa juga 

kita sebut sebagai lapak online. Nantinya ini kita gunakan sebagai tempat jualan online 

atau berpromosi di internet. 

Kalau kita flashback ke langkah sebelumnya, kita harus memutuskan produk-jasa apa 

yang mau kita jual. Bahasa mudahnya, apa yang mau kita tawarkan kepada orang-

orang, kalau sudah ketemu, selanjutnya kita harus mempromosikan dan menjualnya 

supaya orang lain tahu. Dan kita butuh tempat. Karena kita hendak memanfaatkan 

media internet atau berjualan via online, maka secara teknis langkah-langkah cara 

jualan online nya adalah: 

1. Pada saat tahap awal, cobalah jualan lewat pasar online (situs marketplace), situs 

media sosial, dan aplikasi social chat terlebih dahulu. 

2. Ketika Kita sudah ingin lebih serius, Kita bisa mulai membuat website sendiri. Untuk 

penjelasan yang pertama, contohnya adalah jualan lewat media sebagai berikut: 

Pasar online (situs marketplace) – Bukalapak, Tokopedia, OLX, dll. 

Situs media sosial – Facebook, Twitter, Instagram. 

Aplikasi social chat – BBM, LINE, WhatsApp, Telegram. 

 

Langkah tersebut sangat disarankan, karena untuk membuat akun di situs-situs 

tersebut gratis, dan bisa langsung kita manfaatkan untuk promosi dan jualan tanpa 
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harus membuat sistem websitenya, tampilannya, dan lain sebagainya. Pilih channel 

yang sekiranya Kita nyaman dan kuasai, syukur-syukur bisa dipakai semuanya. Akan 

tetapi, kalau belum bisa ya saran saya minimal pelajari yang Facebook, Instagram, dan 

BBM. 

Khusus untuk yang aplikasi social chat, sebenarnya lebih cocok untuk sarana 

komunikasi dengan pelanggan maupun prospek. Seperti kalau pas mau transaksi, 

tanya-tanya detil produk, dan konfirmasi pembayaran. Tetapi, misal mau dipakai untuk 

promosi pun juga bisa, seperti broadcast pesan massal. Tapi jangan terus-terusan ya, 

sesekali nggak apa-apa lah, untuk menginfokan produk baru ke pelanggan. Soalnya 

kalau terlalu sering, bisa-bisa malah pelanggan jadi kurang sreg. 

Untuk penjelasan langkah kedua, yakni dengan membuat website sendiri, tujuannya 

nanti website ini akan kita jadikan sebagai lapak online atau workshop RESMI kita di 

dunia maya. Keuntungannya, kalau kita sudah memiliki website sendiri, ke depannya 

bisa kita jadikan sebagai pusat tempat rujukan ketika kita hendak menyebar promosi 

online lewat social media, forum, marketplace, ataupun situs jualan lainnya. 

Jadi kalau kita pasang status di situs social media, forum, dll, akan lebih keren kalau di 

bagian bawah status tersebut kita kasih link menuju situs kita. 

 

4. Promosi Online 

Setelah website jadi, Kita bisa mengisinya dengan informasi produk / jasa yang Kita 

miliki. Isilah website dengan konten yang meyakinkan. Jangan asal copy paste. 

Gunakan kata-kata yang memang pantas untuk Kita tampilkan di website, karena ini 

akan menjadi sarana promosi dan kantor online Kita. 

Untuk materi konten web-nya, tampilkan yang simpel-simpel saja dulu, dan sebisa 

mungkin memuat informasi sebagai berikut: 

a. Profil usaha. 

b. Galeri gambar produk / jasa beserta keterangannya. 

c. Alamat usaha lengkap dengan cara menghubungi Kita. 

d. Cara pemesanan dan form order nya. 

 

5. Cari Mentor dan Komunitas yang Positif 

Dengan adanya mentor, kita bisa mempercepat proses trial and error yang kita 

butuhkan selama berproses menuju puncak. Gabung juga dengan komunitas bisnis dan 

miliki lingkungan yang positif. Ini akan mendukung proses belajar kita supaya lebih 

kondusif dan terarah. 
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Semakin sering kita bertemu dengan orang-orang yang satu vibrasi dan satu visi, kita 

akan menemukan berbagai peluang dan dukungan untuk saling support, berbagi 

semangat, dan ilmu. Itu adalah aset penting yang perlu kita miliki untuk melangkah 

maju. 

Tentunya, miliki juga niatan untuk membantu yang lain, jangan hanya kepentingan diri 

kita saja yang diurusi. Hidup itu GIVE AND TAKE, artinya kita GIVE dulu, baru TAKE. 

Berikan dulu apa yang kita punya, barulah kita dapatkan hikmah dari apa yang kita 

berikan. 

 

7.6. Pengelolaan Bisnis Online 

Tips terbaik yang dapat kita lakukan dengan cara yang mudah pada bisnis online yang 

sedang dikerjakan. Adapun prinsip dasar pengelolaannya adalah: 

1. Lakukan persiapan yang matang. Apapun konsep yang ingin kita terapkan pada usaha 

via internet yang sedang dilakukan, maka persiapan adalah hal yang paling krusial. 

Walaupun dilakukan sebagai sambilan, tetapi jika tanpa persiapan, maka bisnis online 

yang dikerjakan akan sulit meraih kesuksesan. Cara terbaik di awal adalah, membuat 

daftar minat dan kesukaan yang sekiranya dapat dikembangkan secara online. KIta 

tidak boleh membuat bisnis karena ikut-ikutan, apalagi jika karena iri melihat rekan, 

tetangga atau saudara yang sukses menjalankan usaha via internet. Inilah penyakit di 

masyarakat kita yang terlalu latah jika melihat keberhasilan seseorang di sekitarnya. 

Selain persiapan secara teknis, maka persiapan secara mental juga perlu dilakukan. 

Kita harus siap untuk sukses tetapi juga harus bermental baja dan tangguh walaupun 

terjadi kegagalan. 

2. Mencari informasi sebanyak mungkin. Ada banyak yang berpendapat bahwa cara 

menjalankan bisnis via online adalah sesegera mungkin memulainya. Ini juga hal yang 

berbahaya karena kesempatan meraih kesuksesan akan semakin kecil dengan tindakan 

terburu-buru. Coba kita pahami dahulu, usaha yang terkait dengan minat ini apakah 

memiliki berbagai cara pemasaran? Bagaimana kompetitornya? Akankah 

berkesinambungan? Bagaimana trend yang terjadi sekarang maupun prediksi di masa 

mendatang? Menilik pengalaman seseorang yang baru memulai bisnis ingin sesegera 

mungkin membuat website agar dapat menjalankan bisnis online di bidang 

perdagangan perhiasan. Setelah situs sudah jadi, masalah awal menjadi timbul yaitu 

cara mengoperasionalkan, mengoptimalkan serta meraih kepercayaan pelanggan yang 

belum mengenal dia. Padahal seseorang tersebut cukup terkenal dan memiliki jaringan 

pertemanan di social media yang cukup tinggi. Akhirnya dia mencoba menjalankan 
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bisnis perhiasan secara online dengan memanfaatkan social media tersebut dan 

sekarang cukup sukses. Dari contoh ini, terlihat bahwa persiapan dan investigasi 

mencari informasi terkait adalah hal yang sangat penting. 

3. Tetapkan tujuan secara detail. Tujuan dalam bisnis online dan offline adalah sudah 

jelas, yaitu profit. Masalahnya, kita perlu memiliki agenda yang jelas. Tetapkan tujuan 

profit awal diraih dalam berapa lama dan berapa besarnya, Lalu tetapkan pula tujuan 

menengah maupun tujuan akhir. Jika kita menggunakan sejumlah modal, tetapkan 

target kapan akan mengalami BEP (break even point), kapan harus mengembangkan 

bisnis online baik dalam bentuk diversifikasi usaha maupun pengembangan secara 

intensif. Semuanya ini harus dituangkan dengan cara tertulis dan memiliki time 

schedule (jadual waktu) yang jelas. Bila perlu, lakukan setting target kapan kita harus 

memasuki masa sukses secara menyeluruh sesuai definisi di atas. 

4. Fokus di dalam pengelolaan. Ini adalah bagian yang cukup sulit jika kita ingin meraih 

sukses dalam bisnis online tetapi menjalankannya tidak dengan konsentrasi penuh. Jika 

kita ingin mengelola sebagai usaha sampingan, kita tetap perlu fokus dan konsentrasi, 

dan bahkan perlu meluangkan waktu khusus secara rutin di dalam pelaksanaan. Waktu 

rutin memang bukan berarti tiap hari harus diurusi (jika hanya sambilan), tetapi adalah 

hal yang aneh jika dalam seminggu tidak pernah melakukan kontrol. Begitu pula dalam 

perawatan blog maupun website yang digunakan sebagai sarana menjalankan bisnis. 

Jika kita tidak kontrol, apalagi saat membuatnya, tidak paham cara memilih hosting 

yang bagus, maka saat menjalankan usaha bakal terjadi masalah. Mungkin saja 

masalah itu timbul dalam skala kecil dan kita sanggup menangani, tetapi ada kalanya 

masalah tersebut terlalu besar sehingga butuh bantuan orang lain. 

5. Identifikasi penyebab sukses dan gagalnya transaksi. Kita perlu mengenali hal-hal yang 

menyebabkan bisnis online yang dikelola gagal terjadi transaksi maupun sukses 

membukukan margin. Ada contoh yang pernah terjadi pada teman saya, saat tiba-tiba 

dalam waktu singkat meraih pembeli yang banyak sehingga stock barangnya habis. 

Lalu saat dia melakukan order untuk stock, ternyata barang tersebut sudah terlalu sulit 

didapat. Beberapa suplier dihubungi juga tidak memiliki persediaan. Lalu dia berfikir 

mengapa tiba-tiba pembeli datang dengan cara berbarengan? Dan setelah diselidiki 

ternyata kompetitor bisnis online-nya menahan barang dan menaikkan harga jual. 

Sehingga pembeli banyak yang menghubungi dia untuk melakukan transaksi. Jika kita 

terbius dengan derasnya permintaan dalam waktu singkat sehingga terlena tidak 

kontrol market dan stock, maka opportunity mendapatkan margin lebih besar dapat 
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terlewatkan. Sukses yang seharusnya terjadi, malah tergantikan dengan berhentinya 

usaha karena menunggu pengisian stock. 

6. Kreatif di dalam pengelolaan bisnis. Dalam menjalankan usaha baik secara offline 

maupun online, ide kreatif adalah syarat mutlak yang harus dimiliki oleh pebisnis. Cara-

cara pemasaran yang unik, melakukan promosi situs, kerjasama dengan usaha lain, trik 

dalam mengemas produk, dan kegiatan lainnya yang dipandang unik dan belum 

dilakukan oleh kompetitor adalah hal yang menentukan cepat atau lamanya meraih 

kesuksesan di dalam menjalankan usaha via internet. 

7. Jalin hubungan yang baik dengan pelanggan. Caranya dengan tetap menjaga hubungan 

yang baik walaupun dia tidak membutuhkan produk anda saat itu. Istilahnya, “just say 

hello” kepada customer adalah teknik yang efektif untuk meraih simpatik pelanggan 

tetap, sehingga dia tidak akan beralih ke pebisnis lain. Kita perlu ingat bahwa media 

online adalah pangsa pasar yang luas bahkan tidak terjadi pertemuan bisnis secara fisik 

dengan user. Hal ini dibutuhkan kepercayaan yang tinggi. Referensi dari pelanggan 

tetap adalah metode pemasaran yang sangat efektif sehingga kesuksesan dapat segera 

diraih. 

8. Lakukan Review. Walaupun usaha yang kita kelola secara online masih masuk dalam 

kategori bisnis kecil-kecilan, tetapi yang namanya review tetap harus dilakukan. 

Tetapkan waktu rutin misalnya seminggu atau sebulan sekali, melakukan peninjauan 

atas perkembangan usaha yang dikelola. Kalau bisnis masih belum berkembang, ingat 

lagi cara-cara yang sudah dilakukan selama ini. Konsultasi dan diskusi perlu juga 

dilakukan dengan bertanya pada pengusaha sejenis maupun yang berbeda produk 

yang kita kenal. Konsultasi ini bisa saja dilakukan secara online maupun bertemu 

secara offline. Kita perlu pahami bahwa bisnis modern itu tidak menganggap 

kompetitor sebagai musuh. Tetapi malah kita harus merangkul dan maju bersama 

untuk menyongsong kesuksesan. 

9. Lakukan Pembagian Resiko. Artinya, jika bisnis online yang dikerjakan sudah stabil dan 

memberikan pemasukan tetap serta memiliki cadangan maupun tabungan (sukses 

tahap awal), sebaiknya lakukan pengembangan dengan cara menciptakan usaha baru 

yang bisa saja masih berhubungan dengan produk kita sebelumnya, maupun berbeda 

sama sekali. Contohnya pada bisnis internet (jasa seo) yang saya kelola. Pembagian 

resiko sebagai investasi saya lakukan dengan cara mengembangkan adsense, adword, 

jasa backlink dan bahkan travel online yang jelas berbeda dengan bisnis awal yang saya 

kelola. Tahap akhir ini perlu dilakukan secara cermat. Banyak pemula yang buru-buru 
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melakukan diversifikasi, padahal pada bisnis awalnya belum terjadi kesuksesan. 

Tindakan ceroboh ini bisa menghancurkan semuanya. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah : SMKN Kota Bekasi 

Mata pelajaran : Produk Kreatif dan Kewirausahaan 

Kelas/Semester : XI/Genap 

Tema/Subtema : ………………………………. 

Sub-sub Tema : ………………………………. 

Pembelajaran ke : 1 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi tentang 

pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan 

bidang dan lingkup kerja Produk Kreatif dan Kewirausahaan pada tingkat teknis, 

spesifik, detil, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari 

keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional dan internasional. 

KI 4   :  Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan 

prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang 

kerja Produk kreatif dan Kewirausahaan menampilkan kinerja di bawah bimbingan 

dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. 

Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, produktif, 

kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas 

spesifik di bawah pengawasan langsung. 

Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, gerak 

mahir, menjadikan gerak dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari 

yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah 

pengawasan langsung. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi         

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.1. Memahami, menerapkan, 

menganalisis dan mengevaluasi 

3.1.1. Memahami pengertian pemasaran 

dan strategi pemasaran 



86 
 

tentang pengetahuan faktual, 

konseptual, operasional dasar, dan 

metakognitif sesuai dengan bidang dan 

lingkup kerja Produk Kreatif dan 

Kewirausahaan pada tingkat teknis, 

spesifik, detil, dan kompleks, 

berkenaan dengan ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dalam konteks 

pengembangan potensi diri sebagai 

bagian dari keluarga, sekolah, dunia 

kerja, warga masyarakat nasional, 

regional dan internasional. 

3.1.2. Memahami tentang STP 

(Segmentation, Targeting, dan 

Positioning) dalam berbisnis 

3.1.3. Memahami diferensiasi pada 

produk dan jasa serta bauran pemasaran 

pada bisnis 

4.1. Melaksanakan tugas spesifik 

dengan menggunakan alat, informasi, 

dan prosedur kerja yang lazim 

dilakukan serta memecahkan masalah 

sesuai dengan bidang kerja Produk 

kreatif dan Kewirausahaan 

menampilkan kinerja di bawah 

bimbingan dengan mutu dan kuantitas 

yang terukur sesuai dengan standar 

kompetensi kerja. 

Menunjukkan keterampilan menalar, 

mengolah, dan menyaji secara efektif, 

produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, 

komunikatif, dan solutif dalam ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan 

dari yang dipelajarinya di sekolah, serta 

mampu melaksanakan tugas spesifik di 

bawah pengawasan langsung. 

Menunjukkan keterampilan 

mempersepsi, kesiapan, meniru, 

membiasakan, gerak mahir, 

menjadikan gerak dalam ranah konkret 

4.1.1. Menyajikan hasil telaah mengenai 

pemasaran dan strategi pemasaran 

 

4.1.2. Menyajikan hasil pengamatan 

terhadap STP dalam berbisnis 

 

4.1.3. Mengobservasi dan Menyajikan 

diferensiasi produk dan bauran 

pemasaran 
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terkait dengan pengembangan dari 

yang dipelajarinya di sekolah, serta 

mampu melaksanakan tugas spesifik di 

bawah pengawasan langsung. 

 

C. Deskripsi Materi Pembelajaran (dapat berupa rincian, uraian atau penjelasan materi 

pembelajaran) 

1. Pengertian Pemasaran dan Strategi Pemasaran 

2. Segmentasi Pasar 

3. Target Pasar 

4. Pemposisian Produk di Pasar 

5. Diferensiasi 

6. Bauran Pemasaran 

D. Kegiatan Pembelajaran 

1. Pertemuan Kedelapan: ( 2 JP)/ ( Indikator 1 dan 2 ) 

a. Kegiatan Pendahuluan 

1) Mengucapkan salam 

2) Mengisi daftar hadir 

3) Apersepsi : Apakah yang diketahui mengenai pemasaran, strategi, dan STP? 

4) Motivasi : Mengungkapkan kemudahan yang diperoleh nantinya ketika kita 

menerapkan STP dalam bisnis  

b. Kegiatan Inti**) 

1) Mengamati 

(a) Peserta didik diminta mengamati atau menganalisa kasus yang 

memperlihatkan tentang segmentasi pasar. 

(b) Peserta didik diminta mendiskusikan dalam kelompok dan menuliskan 

hal-hal yang ingin diketahui dan menentukan masalah dari hasil 

pengamatan segmentasi. 

(c)  Peserta didik diajak untuk menyeleksi apakah hal-hal yang ingin diketahui 

sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, jika belum dengan panduan 

guru, peserta didik diminta untuk memperbaiki. 

(d) Jika hal-hal yang ingin diketahui belum semuanya mencakup tujuan 

pembelajaran, maka guru dapat menambahkan hal-hal yang terkait 

dengan tujuan pembelajaran. 

2) Menanya 
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(a) Peserta didik diminta mendiskusikan dalam kelompok untuk merumuskan 

pertanyaan berdasarkan hal-hal yang ingin diketahui dari hasil 

pengamatan kasus segmentasi pasar. Pertanyaan diarahkan pada hal-hal 

yang substantif terkait dengan tujuan pembelajaran.  

(b) Salah satu peserta didik dari wakil kelompok diminta menuliskan rumusan 

pertanyaan di papan tulis.  

(c) Peserta didik diminta mendiskusikan dengan kelompok untuk menjawab 

pertanyaan sesuai dengan apa yang diketahui. 

3) Mengumpulkan informasi 

Peserta didik diminta mengumpulkan informasi/data untuk menjawab 

pertanyaan yang telah dirumuskan dari berbagai sumber, seperti: membaca 

buku Siswa, mencari di internet atau membaca buku di perpustakaan. 

 

4) Menalar/Mengasosiasi 

(a) Peserta didik diminta mengolah dan menganalisis data atau informasi 

yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber untuk menjawab 

pertanyaan yang telah di rumuskan (menyempurnakan jawaban 

sementara yang telah dirumuskan dalam diskusi awal di dalam 

kelompok). 

(b) Peserta didik diminta untuk mendiskusikan di dalam kelompok untuk 

merancang perencanaan proyek yang berkaitan materi tersebut. 

 

5) Mengkomunikasikan 

(a) Peserta didik dalam kelompok diminta mempresentasikan hasil 

perencanaan proyek yang telah dirumuskan. 

(b) Kelompok lain diminta memberi tanggapan dan saran atas kemajuan 

perencanaan proyek tersebut. 

 

c. Kegiatan Penutup 

(a) Guru memantau/memonitoring berjalannya perencanaan proyek  

(b) Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah di pelajari dan 

memberikan hasil evaluasi dari proyek masing-masing kelompok. 

(c) Refleksi 

(d) Memberikan tugas terstruktur 
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(e) Menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan yang akan 

datang 

 

E. Penilaian  

1. Teknik penilaian : Tertulis dan Lisan 

2. Instrumen penilaian dan pedoman penskoran 

 

F. Media/alat, dan Sumber Belajar 

1. Media/alat : LCD, Laptop, White Board, Spidol, Chart,Lembaran Kerja 

2. Sumber Belajar : Buku Siswa, Internet.  
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BAB 8 

SEGMENTASI PASAR 
 

Salah satu penentu keberhasilan perusahaan yang diluncurkan entrepreneur adalah 

adanya manajemen pemasaran yang unggul. Oleh karena itu, pemasaran selalu memperoleh 

perhatian utama berbagai perusahaan entrepreneurial. Dengan pemasaran, entrepreneur 

dapat menjual produknya dengan sukses, memuaskan pembelinya, dan membina hubungan 

jangka panjang dengan pelanggannya. Bab ini akan membahas segmentasi pasar, penentuan 

target pasar, dan positioning. Selanjutnya, kita akan membahas bauran emasaran atau yang 

lebih dikenal dengan 4P (product, price, promotion, dan place). 

 

8.1. Segmentasi Pasar, Penentuan Target Pasar, dan Positioning 

 

a. Segmentasi Pasar 

Segmentasi pasar, penentuan target pasar, dan positioning sebenarnya merupakan satu 

rangkaian kegiatan dalam strategi pemasaran. Segmentasi pasar merupakan langkah 

pertama yang didefinisikan sebagai proses membagi pasar yang heterogen ke dalam 

kelompok kecil yang relative homogen. Agar efektif, segmen yang terbentuk harus terdiri 

atas konsumen yang relative seragam dalam kebutuhan, keinginan, selera, atau 

preferensi, tetapi berbeda antara segmen yang satu dengan yang lain. 

Pasar dapat disegmentasi berdasarkan variabel-variabel tertentu. Menurut Philip Kotler 

dan Kevin Keller, segmentasi yang paling umum digunakan adalah segmentasi demografis, 

geografis, psikografis, dan perilaku. Demografis berkaitan dengan variabel kependudukan, 

seperti umur, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, daur hidup keluarga, 

generasi, etnik, agama, kebangsaan, dan kelas sosial. Pasar atau konsumen juga dapat 

dipilah berdasarkan sebaran geografisnya, seperti provinsi, kabupaten, kota, dan densitas 

populasi. Variabel pada segmentasi psikografis, misalnya kepribadian, gaya hidup, dan 

motif. Segmentasi berikutnya adalah berdasarkan perilaku, misalnya menggunakan 

variabel manfaat yang dicari, penggunaan produk, situasi, dan kesempatan penggunaan 

produk, serta sensitivitas harga. 

Saat ini, segmentasi memegang peranan penting dalam memenangkan persaingan. 

Perusahaan yang menawarkan produk yang sama untuk seluruh konsumen akan lebih 

sulit memenangkan persaingan, terutama jika pesaing menawarkan produk yang spesifik 

yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen secara lebih baik. 

 

b. Penentuan Target Pasar 

Langkah kedua setelah dilakukan segmetasi pasar adalah penentuan target pasar. 

Penentuan sasaran perlu didahului dengan mengevaluasi daya tarik setiap segmen dan 

memeriksa apakah segmen tersebut sesuai dengan kapabilitas dan sumber daya yang 

dimiliki perusahaan. Segmen yang menarik harus memenuhi lima kriteria sebagai berikut: 

1. Dapat diidentifikasi dan diukur. Suatu segmen yang menarik harus dapat diidentifikasi 

dan diukur, artinya segmen tersebut harus dapat diketahui ukurannya dan daya 

belinya. Berdasarkan besarnya ukuran dan daya beli, suatu segmen dapat 

disimpulkan merupakan segmen yang menarik untuk dibidik. 

2. Substansial. Suatu segmen harus cukup besar dan cukup menguntungkan agar 

segmen tersebut dapat dipandang sebagai segmen yang bernilai untuk dipilih oleh 



91 
 

perusahaan. Potensi profit dari segmen tersebut harus melebihi biaya yang 

diperlukan untuk mengembangkan program pemasaran yang ditujukan untuk 

segmen tersebut. 

3. Dapat diakses. Persyaratan berikutnya agar suatu segmen menarik adalah dapat 

diakses. Segmen dimaksud harus dapat dijangkau dengan program komunikasi (iklan, 

telepon, surat, dan sebagainya) serta melalui jaringan distribusi (pengecer dan 

saluran distribusi lainnya). 

4. Responsif. Suatu segmen yang menarik akan merespin usaha-usaha pemasaran dan 

perubahan program pemasaran yang dilakukan perusahaan. Segmen tersebut juga 

harus memberikan respons yang berbeda dibandingkan dengan segmen lain. 

5. Dapat tumbuh dan berkembang. Suatu segmen yang menarik harus dapat tumbuh 

terus menjadi lebih besar dan bertahan dengan berjalannya waktu sehingga 

memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan strategi pemasaran untuk 

segmen tersebut. 

 

c. Positioning 

Positioning merupakan langkah ketiga dalam rangkaian proses segmentasi pasar – 

penentuan target pasar. Positioning merupakan usaha yang dilakukan perusahaan untuk 

memperoleh citra yang diinginkan berdasarkan pada persepsi para pelanggannya. 

Positioning dimulai dari produk, tetapi positioning bukanlah sesuatu yang perusahaan 

lakukan dengan produk, melainkan dengan pikiran konsumen atau posisi produk 

perusahaan di benak konsumen. 

 

Farrel dan Harline menyarankan agar perusahaan memperhatikan kriteria di bawah ini 

agar perusahaan dapat menciptakan perbedaan dirinya dengan pesaing. 

1. Penting. Perbedaan yang dimiliki haruslah merupakan perbedaan yang penting bagi 

konsumen. 

2. Jelas berbeda dan pre-emptive. Perbedaan yang dimiliki haruslah kentara dan tidak 

mudah ditiru. 

3. Lebih unggul. Perbedaan yang dimiliki memberikan manfaat yang lebih daripada 

pesaing. 

4. Dapat dikomunikasikan. Perbedaan terutama keunggulan produk dapat 

dikomunikasikan dan dipahami pelanggan. 

5. Terjangkau. Perbedaan dan keunggulan yang dimiliki tidak membuat produk menjadi 

tidak terjangkau harganya. 

6. Menguntungkan. Perbedaan menghasilkan harga yang tetap menguntungkan 

perusahaan. 

 

8.2. Bauran Pemasaran (Mix Marketing) 

Bauran pemasaran (Marketing Mix) adalah perangkat alat pemasaran taktis yang dapat 

dikendalikan, yang dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan 

pasar sasaran.Keempat unsur atau variabel bauran pemasaran (Marketing mix) tersebut atau 

yang disebut 4P adalah sebagai berikut: 

1. Product (Produk) 

Menurut Kotler dan Keller dalam Serian Wijatno (2009), menyatakan bahwa produk 

adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan 

dan keinginan konsumen. Keputusan tentang produk ini mencakup penentuan 

bentuk penawaran secara fisik, merknya, pembungkus, garansi dan servis sesudah 
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penjualan. Pengembangan produk dapat dilakukakn setelah menganalisa kebutuhan 

dan keinginan pasarnya. Jika masalah ini telah diselesaikannya, maka keputusan-

keputusan tentang harga, distribusi dan promosi dapat diambil.Sedangkan sifat dari 

produk/jasa tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Tidak berwujud 

Jasa mempunyai sifat tidak berwujud, karena tidak bisa dilihat, dirasa, diraba, 

didengar atau dicium, sebelum ada transaksi pembelian. 

b. Tidak dapat dipisahkan 

Suatu produk jasa tidak dapat dipisahkan dari sumbernya, apakah sumber itu 

merupakan orang atau benda. Misalnya jasa yang diberikan oleh sebuah hotel 

tidak akan bisa terlepas dari bangunan hotel tersebut. 

c. Berubah-ubah 

Bidang jasa sesungguhnya sangat mudah berubah-ubah, sebab jasa ini sangat 

tergantung kepada siapa yang menyajikan, kapan disajikan dan dimana disajikan. 

Misalnya jasa yang diberikan oleh sebuah hotel berbintang satu akan berbeda 

dengan jasa yang diberiakan oleh hotel berbintan tiga. 

d. Daya tahan 

Jasa tidak dapat disimpan. Seorang pelanggan yang telah memesan sebuah kamar 

hotel akan dikenakan biaya sewa, walaupun pelanggan tersebut tidak menempati 

karnar yang ia sewa. 

 

2. Price (Harga) 

Menurut Kotler dan Keller dalam Serian Wijatno (2009), menyatakan bahwa harga 

adalah eleman dalam bauran pemasaran yang tidak saja menentukan profitabilitas 

tetapi juga sebagai sinyal untuk mengkomunikasikan proporsi nilai suatu produk. 

Pemasaran produk perlu memahami aspek psikologis dari informasi harga yang 

meliputi harga referensi (reference price), inferensi kualitas berdasarkan harga (price 

quality inferences) dan petunjuk harga (price clues). 

Pada setiap produk atau jasa yang ditawarkan, bagian pemasaran berhak 

menentukan harga pokoknya. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam 

penetapan harga tersebut anatara lain: Biaya, keuntungan, praktik saingan dan 

perubahan keinginan pasar. Kebijaksanaan harga ini menyangkut pula penetapan 

jumlah potongan, mark-up, mark-down, dsb. 

 

3. Place (Distribusi) 

Ada tiga aspek pokok yang berkaitan dengan keputusan-keputusan tentang distibusi 

(Place). Asek tersebut adalah: 

a. Sistem transportasi perusahaan, termasuk dalam system ini anatara lain 

keputusan tentang pemilihan alat transportasi (pesawat udara, kereta api, kapal, 

truk, dll), penentuan jadwal pengiriman, penentuan rute yang harus ditempuh dst. 

b. Sistem penyimpanan, dalam system ini bagian pemasaran harus menentukan letak 

gudang, jenis peralatan yang dipakai untuk menangani material maupun peralatan 

lainnya. 

c. Pemilihan saluran distribusi, menyangkut keputusan-keputusan tentang 

penggunaan penyalur (pedang besar, pengecer, agen, makelar, dst) dan 

bagaimana menjalin kerjasama yang baik dengan para penyalur tersebut. 
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4. Promotion (Promosi) 

Menurut Kotler dan Keller dalam Serian Wijatno (2009), menyatakan bahwa promosi 

adalah berbagai cara untuk menginformasikan, membujuk dan mengingatka 

konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang suatu produk atau brand 

yang dijual. Ada beberapa cara menyebarkan informasi ini, antara lain: 

a. Periklanan (Advertising) 

Merupakan alat utama bagi pengusaha untuk mempengaruhi konsumennya. 

Periklanan ini dapat dilakukan oleh pengusaha lewat surat kabar, radio, majalah, 

bioskop, televisi, ataupun dalam bentuk poster-poster yang dipasang dipinggir 

jalan atau tempat-tempat yang strategis. 

b. Penjualan Pribadi (Personal Selling) 

Merupakan kegiatan perusahaan untuk melakukan kontak langsung dengan calon 

konsumennya. Dengan kontak langsung ini diharapkan akan terjadi hubungan atau 

interaksi yang positif antara pengusaha dengan calon konsumennya itu. Yang 

termasuk dalam personal selling adalah: door to door selling, mail order, telephone 

selling, dan direct selling. 

c. Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Merupakan kegiatan perusahaan untuk menjajakan produk yang dipasarkarlnya 

sedemikian rupa sehingga konsumen akan mudah untuk melihatnya dan bahkan 

dengan cara penempatan dan pengaturan tertentu, maka produk tersebut akan 

menarik perhatian konsumen. 

d. Publisitas (Pubilicity) 

Merupakan cara yang biasa digunakan juga oleh perusahaan untuk membentuk 

pengaruh secara tidak langsung kepada konsumen, agar mereka menjadi tahu, dan 

menyenangi produk yang dipasarkannya, hal ini berbeda dengan promosi, dimana 

didalam melakukan publisitas perusahaan tidak melakukan hal yang bersifat 

komersial. Publisitas merupakan suatu alat promosi yang mampu membentuk 

opini masyarakat secara tepat, sehingga sering disebut sebagai usaha untuk 

"mensosialisasikan" atau "memasyarakatkan". 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

 
Sekolah : SMKN Kota Bekasi 
Mata pelajaran : Produk Kreatif dan Kewirausahaan  
Kelas/Semester : XI/Genap 
Tema/Subtema : ………………………………. 
Sub-sub Tema : ………………………………. 
Pembelajaran ke : 1 
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 
 

A. Kompetensi Inti (KI) 

KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi tentang 

pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan 

bidang dan lingkup kerja Produk Kreatif dan Kewirausahaan pada tingkat teknis, 

spesifik, detil, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari 

keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional dan internasional. 

KI 4   :  Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan 

prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang 

kerja Produk kreatif dan Kewirausahaan menampilkan kinerja di bawah bimbingan 

dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. 

Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, produktif, 

kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas 

spesifik di bawah pengawasan langsung. 

Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, gerak 

mahir, menjadikan gerak dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari 

yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah 

pengawasan langsung. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi         

 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.1 Memahami pengetahuan (faktual, 

konseptual, dan prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya 

terkait fenomena dan kejadian tampak 

3.1.1  

Memahami pengertian laporan keuangan 

bisnis 

3.1.2  
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mata 

 

Memahami manfaat dari laporan 

keuangan bisnis 

3.1.3 

Memahami jenis-jenis laporan keuangan 

bisnis 

3.1.4 

Memahami pengelolaan pajak bisnis 

online 

4.1 Melaksanakan tugas spesifik dengan 

menggunakan alat, informasi, dan 

prosedur kerja yang lazim dilakukan serta 

memecahkan masalah sesuai dengan 

bidang kerja Produk kreatif dan 

Kewirausahaan menampilkan kinerja di 

bawah bimbingan dengan mutu dan 

kuantitas yang terukur sesuai dengan 

standar kompetensi kerja. 

Menunjukkan keterampilan menalar, 

mengolah, dan menyaji secara efektif, 

produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, 

komunikatif, dan solutif dalam ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan 

dari yang dipelajarinya di sekolah, serta 

mampu melaksanakan tugas spesifik di 

bawah pengawasan langsung. 

Menunjukkan keterampilan mempersepsi, 

kesiapan, meniru, membiasakan, gerak 

mahir, menjadikan gerak dalam ranah 

konkret terkait dengan pengembangan 

dari yang dipelajarinya di sekolah, serta 

mampu melaksanakan tugas spesifik di 

bawah pengawasan langsung. 

4.1.1  
 

Menyajikan hasil telaah terhada laporan 
keuangan bisnis 
 
4.1.2 
 

Menyajikan hasil pengamatan terhadap 
manfaat laporan keuangan bisnis online 
 
4.1.3 
 

Menyajikan jenis laporan keuangan 
 
4.1.4 
 

Mengobservasi dan menyajikan 
pengelolaan pajak bisnis online 

 
C. Deskripsi Materi Pembelajaran (dapat berupa rincian, uraian atau penjelasan materi 

pembelajaran) 
1. Pengertian Laporan Keuangan Bisnis 
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2. Manfaat Laporan Keuangan Bisnis 

3. Jenis Laporan Keuangan Bisnis 

4. Pengelolaan Pajak Bisnis Secara Online 

 

D. Kegiatan Pembelajaran 
1.  Pertemuan Kedelapan: ( 2 JP)/ ( Indikator 1 dan 2 ) 

a. Kegiatan Pendahuluan 
1) Mengucapkan salam 
2) Mengisi daftar hadir 
3) Apersepsi : Apakah yang diketahui mengenai laporan keuangan bisnis? 
4) Motivasi : Mengungkapkan pentingnya laporan keuangan bisnis dan  

pengelolaan pajak bisnis online 
b. Kegiatan Inti**) 

1) Mengamati 
(a) Peserta didik diminta mengamati atau menganalisa kasus yang 

memperlihatkan tentang laporan keuangan dan pengelolaan pajak bisnis 
online. 

(b) Peserta didik diminta mendiskusikan dalam kelompok dan menuliskan 
hal-hal yang ingin diketahui dan menentukan masalah dari hasil 
pengamatan laporan keuangan dan pengelolaan pajak bisnis online 
tersebut. 

(c) Peserta didik diajak untuk menyeleksi apakah hal-hal yang ingin diketahui 
sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, jika belum dengan panduan 
guru, peserta didik diminta untuk memperbaiki. 

(d) Jika hal-hal yang ingin diketahui belum semuanya mencakup tujuan 
pembelajaran, maka guru dapat menambahkan hal-hal yang terkait 
dengan tujuan pembelajaran. 

 
2) Menanya 

(a) Peserta didik diminta mendiskusikan dalam kelompok untuk merumuskan 
pertanyaan berdasarkan hal-hal yang ingin diketahui dari hasil 
pengamatan kasus laporan keuangan dan pajak bisnis online. Pertanyaan 
diarahkan pada hal-hal yang substantif terkait dengan tujuan 
pembelajaran.  

(b) Salah satu peserta didik dari wakil kelompok diminta menuliskan rumusan 
pertanyaan di papan tulis.  

(c) Peserta didik diminta mendiskusikan dengan kelompok untuk menjawab 
pertanyaan sesuai dengan apa yang diketahui. 

 
3) Mengumpulkan informasi 

Peserta didik diminta mengumpulkan informasi/data untuk menjawab 
pertanyaan yang telah dirumuskan dari berbagai sumber, seperti: membaca 
buku Siswa, mencari di internet atau membaca buku di perpustakaan. 

 
4) Menalar/Mengasosiasi 

(a) Peserta didik diminta mengolah dan menganalisis data atau informasi 
yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber untuk menjawab 
pertanyaan yang telah di rumuskan (menyempurnakan jawaban 
sementara yang telah dirumuskan dalam diskusi awal di dalam 
kelompok). 
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(b) Peserta didik diminta untuk mendiskusikan di dalam kelompok untuk 
merancang perencanaan proyek yang berkaitan materi tersebut. 

 
5) Mengkomunikasikan 

(a) Peserta didik dalam kelompok diminta mempresentasikan hasil 
perencanaan proyek yang telah dirumuskan. 

(b) Kelompok lain diminta memberi tanggapan dan saran atas kemajuan 
perencanaan proyek tersebut. 

 
c. Kegiatan Penutup 

(a) Guru memantau/memonitoring berjalannya perencanaan proyek  
(b) Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah di pelajari dan 

memberikan hasil evaluasi dari proyek masing-masing kelompok. 
(c) Refleksi 
(d) Memberikan tugas terstruktur 
(e) Menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan yang akan 

datang 
 

E. Penilaian  
1. Teknik penilaian : Tertulis dan Lisan 
2. Instrumen penilaian dan pedoman penskoran 

 
F. Media/alat, dan Sumber Belajar 

1. Media/alat : LCD, Laptop, White Board, Spidol, Chart,Lembaran Kerja 

2. Sumber Belajar : Buku Siswa, Internet.  
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BAB 9 

STANDAR LAPORAN KEUANGAN DAN PENGELOLAAN PAJAK BISNIS 

 

9.1. Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah kumpulan atau rangkuman informasi keuangan suatu bisnis 

yang ditujukan baik bagi bisnis (pihak internal) itu sendiri maupun bagi pembaca laporan 

keuangan (pihak eksternal). Laporan keuangan mencatat dan melaporkan aktivitas keuangan 

suatu bisnis selama period e tertentu. Informasi keuangan yang ada di laporan keuangan ini 

sangat berguna bagi bisnis sebagai dasar dalam mengambil keputusan. 

 

9.2. Manfaat Laporan Keuangan 

Sebagai kumpulan atau rangkuman informasi keuangan, laporan keuangan memiliki 

banyak manfaat, antara lain sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui kemampuan bisnis dalam menghasilkan cash untuk kelangsungan 

usahanya 

b. Untuk mengetahui sumber-sumber dan penggunaan cash 

c. Untuk mengetahui apakah bisnis memiliki kemampuan dalam membayar utang-

utangnya dimasa yang akan datang 

d. Sebagai dasar untuk menyelidiki transaksi bisnis tertentu 

e. Sebagai dasar dalam menghitung rasio-rasio keuangan yang sangat berguna bagi bisnis 

f. Untuk mengetahui trend informasi keuangan tertentu, misalnya profitablitas usaha 

 

9.3. Jenis Laporan Keuangan 

Jenis laporan keuangan standar atau utama suatu bisnis biasanya terdiri dari 3 (tiga) jenis 

yaitu: balance sheet (neraca keuangan), income statements (laporan laba rugi) dan cash flow 

statements (laporan arus kas). Ketiga laporan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Balance Sheets (Neraca Keuangan) 

Balance sheet atau Neraca Keuangan yaitu laporan yang menunjukkan posisi atau 

kondisi keuangan bisnis dari sisi assets dan liabilities pada periode tertentu (biasanya 

pada akhir bulan). Pada laporan neraca berlaku persamaan akuntansi neraca dimana 

jumlah total assets sama dengan jumlah total liabilities. 

Perlu dicatat bahwa laporan neraca keuangan tidak menunjukkan informasi keuangan 

selama rentang waktu tertentu, melainkan pada satu titik periode saja. Sehingga, pada 

laporan balance sheet biasanya berjudul “Laporan Neraca per 31 Agustus” yang berarti 
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“posisi keuangan pada tanggal 31 Agustus“, bukan posisi keuangan selama bulan 

Agustus. 

 

2. Income Statements (Laporan Laba Rugi) 

Income statements atau Laporan Laba Rugi adalah laporan yang menunjukkan aktivitas 

keuangan bisnis selama periode tertentu. Laporan laba rugi ini menujukkan apakah 

bisnis mengalamai laba atau rugi pada periode tersebut, yang merupakan selisih antara 

pendapatan yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan. Pada laporan laba rugi 

berlaku persamaan akuntansi profit, dimana profit adalah selisih antara income 

dengan expenses. 

 

3. Cash Flow Statement (Laporan Arus Kas) 

Cash flow statement atau laporan arus kas yaitu laporan yang menujukkan perubahan 

arus kas (cash) atau setara dengan kas (cash equivalent) bisnis yang diakibatkan oleh 

kas masuk dan kas keluar dari operasi bisnis. 

Cash flow positif berarti likuiditas aset bisnis meningkat, yang berarti bahwa bisnis 

memiliki potensi kemampuan membayar utang atau pun melakukan investasi dimasa 

depan. Sedangkan cash flow negatif berarti likuiditas aset menurun, yang juga berarti 

kebalikan dari cash flow positif: bisnis memiliki potensi tidak mampu membayar utang 

atau memperluas bisnis dimasa yang akan datang. 

 

9.4. Mengelola Belanja Rumah Tangga 

Setiap keluarga mempunyai gaya dan cara tersendiri dalam mengelola uang atau 

penghasilannya. Tindakan yang bijak dalam membelanjakan penghasilan atau pendapatan 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ini, merupakan upaya mengelola belanja rumah 

tangga. Ketika sebuah keluarga memiliki sumber penghasilan atau pendapatan misalnya: Rp. 

1.000.000,- maka dalam tindakan membelanjakan uang Rp. 1.000.000,- tersebut harus 

memperhatikan kebutuhan utama dan kewajiban pembayaran/tagihan apa saja yang harus 

dipenuhi. Membeli beras, lauk-pauk, sayur mayor, bumbu dpaur, minyak goreng dan minyak 

tanah, susu, sabun mandi, pasta gigi, membayar listrik, iuran RT/RW, membayar arisan, dan 

membayar iuran sekolah adalah prioritas utama dalam membelanjakan uang Rp. 1.000.000,- 

tersebut. Nah, menurut Anda kebutuhan utama apa saja yang belum disebutkan pada contoh di 

atas? 

Tindakan yang bijak dalam membelanjakan penghasilan atau pendapatan merupakan 

upaya mengelola belanja rumah tangga. Pertanyaan yang muncul kemudian, bagaimana 
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mengelola belanja rumah tangga yang baik itu? Untuk mengelola dengan baik belanja rumah 

tangga, menurut Dedi Purwana (2015), diperlukan pencatatan atau pembukuan belanja 

kebutuhan keluarga yang rinci setiap bulannya. Pembukuan belanja rumah tangga dapat 

dilakukan dengan cara mencatat penghasilan yang akan kia belanjakan untuk memenuhi 

kebutuhan yang mutlak, seperti: kebutuhan makan dan pakaian, kesehatan dan pendidikan, 

membayar utang, berekreasi. Pembukuan belanja rumah tangga ini dapat dilakukan dengan 

cara sederhana sepeeti contoh pada Tabel X.1 di bawah ini: 

Tabel 4.1 

Contoh Mengatur Belanja Keluarga 

 

Catatan Belanja Keluarga 

1. Kebutuhan makan Rp.   500.000- 

2. Kebutuhan pendidikan Rp.   250.000,- 

3. Membayar utang Rp.   100.000,- 

4. Menabung Rp.   100.000,- 

5. Rekreasi Rp.     75.000,- 

6. Membayar rekening listrik dan air Rp.     75.000,- 

7. Arisan Rp.     50.000,- 

8. Transportasi Rp.     75.000,- 

9. Kesehatan Rp.     50.000,-(+) 

Total belanja Rp. 1.275.000,- 

 

Belanja kebutuhan rumah tangga, dapat dilakukan dengan cara pembayaran tunai dan 

non-tunai. Semua tergantung pilihan yang akan kita gunakan. Misalnya seorang ibu membeli 

belanja kebutuhan makanan untuk satu bulan, belanja tersebut dilakukan di pasar tradisional, 

maka pembayaran pembelian tersebut harus dibayar tunai. Mengapa demikian? Karena belanja 

di pasar tradisional tidak dimungkinkan dengan menggunakan pembayaran non-tunai 

(menggunakan  
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9.5. Pengelolaan Pajak Bisnis Online 

 

Bisnis online sekarang ini sudah menjamur di masyarakat mulai dari remaja hingga 

dewasa. Menjual produk secara online kini jauh lebih mudah dan memiliki banyak sisi positif 

bagi anda yang berjiwa entrepreneur. Penghasilan yang besar bisa anda raih melalui bisnis 

online ini. Bahkan jika tekun dan mengetahui strategi yang cocok maka bisnis ini bisa 

berkembang dengan pesat dan anda hanya butuh jaringan internet, tanpa perlu meninggalkan 

rumah. 

Bisnis online ada banyak macamnya, salah satunya yang paling populer adalah jual beli 

barang/jasa secara online atau lebih dikenal dengan istilah E-Commerce. Pada prakteknya 

ecommerce bisa dilakukan melalui market place (penyedia layanan jual beli online di internet). 

Meningkatnya para pengguna Internet dan sosial media, apalagi didukung dengan makin 

maraknya penggunaan gadget pintar akan semakin meningkatkan jumlah transaksi e-commerce 

di Indonesia. 

Dengan semakin pesatnya perkembangan bisnis online yang mampu memberikan 

penghasilan yang besar, maka pemerintah berinisiatif untuk memberikan pajak bagi pebisnis 

online di Indonesia. Dengan mengambil pajak dari setiap transaksi yang dilakukan, baik melalui 

google, facebook dan website online lainnya maka penerimaan pajak yang menjadi sumber 

dana utama pemerintah akan semakin besar. Perlu anda ketahui bahwa transaksi online per 

hari di beberapa market place di atas bisa mencapai ratusan miliar per hari. Itu belum termasuk 

transaksi yang melalui media sosial seperti misalnya facebook dan instagram. 

Secara regulasi, tidak ada perbedaan aspek perpajakan antara transaksi e-Commerce 

dengan perdagangan konvensional, karena status objek pajaknya sama. Untuk Pajak 

Penghasilan, objek pajaknya adalah penghasilan itu sendiri baik yang didapat secara transaksi 

online maupun offline, dimana ketentuannya adalah bawa setiap tambahan penghasilan yang 

diterima Wajib Pajak, yang dapat menambah kekayaan Wajib Pajak bersangkutan maka harus 

dikenakan pajak penghasilan. Selain itu penjual juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai karena 

termasuk dalam kategori penyerahan barang dan/atau jasa kena pajak di daerah pabean 

wilayah hukum NKRI. 

Sistem pajak online atau e-commerce jika dibandingkan dengan toko retail sebenarnya 

memiliki sistem yang sama, yang berbeda adalah sarana atau medianya. Membayar pajak pun 

sekarang dapat dilakukan secara online dengan cara melaporkan melalui laporan pajak online E-

Filling yang dapat diakses melalui website resmi pajak https://djponline.pajak.go.id. 

 

 

https://djponline.pajak.go.id/
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9.6. Potensi Pajak Bisnis Online 

Era teknologi telah membawa gaya hidup tersendiri bagi para pelaku bisnis. Kini, transaksi 

online telah menjamur dengan omzet sampai milyaran rupiah. Tentu saja dari sisi pajak, hal ini 

sangat besar potensinya yang harus diambil untuk menjadi pemasukan pajak. Berikut ini 

potensi pajak dari bisnis online: 

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

Sejak 1 Januari 2014, Pemerintah telah menetapkan aturan mengenai batasan 

Pengusaha Kena Pajak (PKP), yaitu pengusaha yang omzetnya mencapai Rp 4,8 miliar 

per tahun. Dengan demikian, semua pelaku usaha termasuk pebisnis online yang 

omzetnya mencapai jumlah tersebut, wajib memungut PPN atas setiap transaksinya. 

Namun belum ada kepastian bahwa apakah setiap transaksi online yang dilaksanakan 

pengusaha e-commerce baik badan usaha atau orang pribadi yang sudah tergolong 

PKP selama ini telah memungut PPN di dalamnya dan menyetorkan ke kas negara. Hal 

inilah yang cukup sulit dideteksi, dikarenakan transaksi e-commerce sangat berbeda 

dengan transaksi konvensional. 

 

2. Pajak Penghasilan (PPh) 

Tak hanya pengenaan PPN dalam transaksi online,  para pengusaha e-commerce juga 

wajib dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Saat ini belum ada aturan khusus mengenai 

perlakuan PPh atas pengusaha e-commerce, sehingga masih mengikuti ketentuan 

pajak penghasilan secara umum. Khusus untuk pelaku pengusaha e-commerce orang 

pribadi, pengenaan pajak pada dasarnya disamakan dengan toko konvensional. 

Berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2013, perlakuan pajak pengusaha e-commerce 

dengan penghasilan/omzet bruto tidak melebihi Rp 4,8 milliar dikenakan pajak sama 

dengan pajak UMKM, yaitu 1% dari omset. 

Pemerintah mengatakan kalau pengenaan pajak ini bukan hal baru, melainkan 

penegasan karena kegiatan e-commerce sudah diatur dalam dua kegiatan besar, yaitu: 

a) Classified Ads (jasa layanan pasang Iklan di situs online) , yaitu kegiatan 

menyediakan tempat secara online untuk memajang produk atau jasa dalam bentuk 

teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan Iain-lain bagi pengiklan. Pihak-pihak 

yang terkait dalam bisnis ini diantaranya adalah pemilik situs penyedia layanan iklan 

(classified Ads) pengiklan dan pengguna iklan/pembaca. Dalam kegiatan ini, 

terdapat kewajiban PPh dan PPN dalam proses bisnis penyediaan tempat dan atau 

waktu untuk memajang materi promosi barang dan atau jasa dalam bentuk teks, 

grafik, video penjelasan, informasi secara online. 
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b) Online Marketplace (Penyedia Layanan Jual Beli Online), yaitu kegiatan 

menyediakan tempat kegiatan usaha berupa toko online di internet yang menjadi 

tempat bertemu penjual dan pembeli yang terdaftar sebagai anggota untuk 

melakukan jual beli secara online. Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi ini 

adalah pemilik toko online (market place) sebagai penyelenggara, penjual dan 

pembeli. Dalam kegiatan ini, terdapat kewajiban PPh dan PPN. PPh dikenakan pada 

penjual atas penambahan penghasilan akibat barang yang laku dijual, sedangkan 

PPN dikenakan kepada pembeli atas proses perpindahan barang antara penjual dan 

pembeli melalui marketplace tersebut. 

Untuk lebih jelasnya, berikut ini siklus proses bisnis dari sebuah market places (toko 

online) sebagai berikut: 

a. Penyelenggara market place mempromosikan situsnya agar banyak calon penjual 

dan pembeli mendaftar sebagai anggota (biasanya pendaftaran secara gratis) 

b. Calon penjual dan pembeli bisa melakukan transaksi jual beli secara online di situs 

market place tersebut. 

c. Pembayaran transaksi melalui rekening pemilik market place di mana pemilik 

market place sekaligus menjamin transaksi jual beli tersebut berlangsung aman 

melalui sistem online. 

d. Uang dari pembeli yang masuk ke rekening market place baru akan di transfer ke 

rekening penjual setelah penjual mengirimkan barang ke pembeli yang dibuktikan 

dengan adanya bukti resi pengiriman. 

Masing-masing kegiatan e-commerce tersebut sudah diatur mengenai kewajiban untuk 

membayar PPN dan PPh atas transaksi yang dilakukan. Apapun jenis bisnisnya, jangan 

sampai terlambat membayar pajak demi pembangunan negara. Namun sayangnya, 

bagi sebagian besar orang yang berkecimpung di bisnis online, termasuk publisher 

iklan, dropshipper, pemilik toko online, dan lainnya, masih enggan membayar pajak. 

Selain tidak mau repot, kurangnya informasi mengenai pajak bisnis online yang harus 

dibayar juga menjadi alasan. Sehingga banyak yang memilih untuk tidak membayar, 

apalagi mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP (Nomor Pokok 

Wajib Pajak). Padahal, NPWP semakin lama semakin penting tingkat kepemilikannya, 

seperti: untuk membeli rumah, membeli mobil, dan sebagainya. 
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