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Pendahuluan 
 

Mengenai C-BED 

 
Community-Based Enterprise Development (C-BED) adalah program pelatihan inovatif yang 

rendah biaya yang dirancang oleh International Labour Organization (ILO) untuk 

mendukung pengembangan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat lokal guna 

meningkatkan mata pencaharian, produktivitas dan kondisi kerja.  

 

C-BED merupakan pendekatan pelatihan yang unik sebagai sebuah program yang 

dibangun di atas kegiatan peer-to-peer, kegiatan ini merupakan kegiatan berdasarkan 

metode belajar yang tidak membutuhkan peran guru, ahli, atau konsultan eksternal yang 

memiliki keahlian khusus di bidang keterampilan yang hendak dikembangkan. Sebaliknya, 

peserta C-BED bekerja bersama melalui serangkaian kegiatan dan diskusi yang hanya 

dipandu dengan instruksi yang mengandung petunjuk untuk setiap langkah yang terdapat 

di dalam manual pelatihan. Peserta saling berbagi pengetahuan dan pengalaman yang 

telah mereka miliki. Melalui interaksi inilah, pengetahuan, keterampilan dan kompetensi baru 

dapat dikembangkan. Dengan cara ini, program ini hanya membutuhkan sedikit biaya, dan 

dapat menjadi pilihan berkelanjutan bagi setiap organisasi atau komunitas. 

 

Program C-BED mengandung struktur yang terdiri dari dua paket pelatihan utama yang 

dirancang untuk mengembangkan kompetensi untuk mendirikan bisnis dan menjalankan 

bisnis melalui fokus dalam bidang pemasaran, manajemen finansial, dan perencanaan 

kegiatan. Paket pelatihan ini berjudul C-BED untuk Calon Wirausahawan (C-BED for Aspiring 

Entrepreneurs) dan C-BED untuk Operator Usaha Kecil (C-BED for Small Business Operators). 

Selain itu, sejumlah alat untuk menguatkan kompetensi bisnis dan meingkatkan 

keterampilan untuk sektor tertentu terus dikembangkan. Paket ini dapat diterapkan baik 

sebagai pelatihan tersendiri atau dalam format modular yang terintegrasi dalam program 

yang sudah ada.  

 

Pembuatan Kerajiinan Tangan 

 
Kerajinan tangan adalah produk yang dibuat oleh seniman. Terdapat berabgai ragam jenis 

produk yang dapat dihasilkan sebagai kerjainan tangan dimulai dari benda hiasan hingga 

benda yang memiliki fungsi tertentu. Sebagai bagian dari industri pariwisata, kerajinan 

tangan sering kali berupa produk diproduksi secara lokal yang dapat dibeli wisatawan di 

tempat tujuan wisata mereka. Pasar dan took kerajinan tangan adalah sumber hiburan yan 

gpenting bagi wisatawan dan pembelian kerajinan tangan yang berkualitas tinggi dapat 

memberikan sumbangan yang positif bagi pengalaman yang diperoleh para wisatawan 

yang berkunjung.  
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Paket Kerajinan Tangan 

 
Paket Kerajian Tangan sebaiknya digunakan untuk membantu calon pemilik dan para 

pemilik usaha kerajinan tangan untuk memulai dan meningkatkan bisnis mereka. Paket ini 

berfokus pada prinsip bisnis utama untuk membangun dari apa yang sudah diketahui oleh 

para peserta dari pengalaman mereka dalam mengelola usaha kerajinan tangan dan 

membantu mereka untuk belajar lebih banyak lagi. Paket ini juga dapat dibangun dari 

pembelajaran dalam alat C-BED yang lainnya seperti SBO atau AE. Peserta membawa 

pengalaman yang telah diperoleh dan membagikannya dan di akhir pelatihan akan 

membawa pulang rencana tindakkan prioritas (setidaknya 3 tindakkan untuk 

memperkenalkan perbaikkan pada bisnis mereka). Pada akhir pelatihan, peserta akan 

telah:  

• Memperoleh pengetahuan mengenai pengembangan usaha kerajinan tangan 

yang lebih meningkat dan maju  

• Menguatkan kompetensi yang penting untuk menganalisis prospek kerja atau kondisi 

kerja yang ada 

• Mengokohkan potensi pengembangan usaha  

• Mengidentifikasi langkah dan tindakkan untuk meningkatkan bisnis atau memulai ide 

bisnis 

• Membuat keputusan atas tindakkan yang perlu diambil di masa depan 

• Mengambil langkah awal dalam merencanakan kolaborasi dan asosiasi yang efektif 

 

Panduan Praktik yang Baik: 

Panduan Praktik yang Baik / Good Practice Guide (GPG) ini dirancang untuk membantu 

seluruh pembuat kerajinan tangan untuk memulai dan meningkatkan bisnis mereka. Peserta 

yang ikut serta dalam pelatihan akan diperkenalkan dengan dan menjadi lebih mendalami 

GPG pada masa pelatihan. Namun, mereka yang tidak menghadiri pelatihan juga dapat 

menggunakan GPG. GPG mengandung sejumlah alat praktis, tips dan latihan yang 

dimaksudkan untuk membantu bisnis atau para calon pembuat kerajinan tangan. 

 

 

 

Cara Menggunakan Pranduan Praktik yang Baik 
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Alat praktik yang baik 

Latihan 

 

Studi kasus 

Definisi 

Tips 

Informasi tambahan yang perlu diperhatikan 



Program Daya Sa ing Usaha Keci l  ASEAN 

Pembuat Kera j i nan Tangan:  Panduan P rakt i k  yang Ba i k  
   

x



Program Daya Sa ing Usaha Keci l  ASEAN 

Pembuat Kera j i nan Tangan:  Panduan P rakt i k  yang Ba i k  
   

xi

  

 

Menciptakan 

Sistem 



Program Daya Sa ing Usaha Keci l  ASEAN 

Pembuat Kera j i nan Tangan:  Panduan P rakt i k  yang Ba i k  
   

1

1. Menciptakan Sistem  
  

 

 

 

Apa itu sistem? 

Sebuah sistem adalah seperangkat prosedur yang teratur dan terinci yang dibuat demi 

menyelesaikan sebuah tugas: Melakukan sebuah kegiatan yang khusus, melaksankana 

sebuah tugas, menyelesaikan masalah dengan efisien dan menghasilan kualitas yang 

konsisten.  

 
Sebuah sistem yang baik teridak harus rumit, semakin mudah diikuti semakin baik. Sebuah 

sistem seirng kali dimulai dengan sebuah daftar cek yang jelas, langkah demi langkah 

terkait hal yang harus dilakukan. Sebuah sistem yang baik akan membantu Anda untuk 

menjalankan bisnis Anda dan mencapai tujuan Anda dengan cara yang lagis, dapat 

diulangi, dan efisien dengan sesedikit mungkin gangguan. 

 
Bagaimana sebuah sistem dapat membantu Anda? 

Beberapa bidang dimana sistem dapat membantu seorang seniman untuk meraih 

kesuksesan adalah: 

• Menilai siapa Anda dan apa yang dapat Anda buat 

• Cara menentukan pasar terbaik dan pelanggan yang paling sesuai untuk Anda 

• Cara mempelajari dan memahami pasar dan pelanggan Anda 

• Cara melakukan pengembangan produk yang didasarkan dari permintaan pasar 

• Meningkatkan produksi dan jaminan mutu 

• Membuat catatan 

• Menghitung biaya dan menentukan harga 

• Layanan pelanggan yang efisien dan dapat diandalkan 

• Menentukan apakah akan menerima atau menolak pesanan. 

 
 
  

TUJUAN: 

• Membantu Anda memahami apa itu sistem 

• Membantu Anda memahami bagaimana sistem dapat membantu Anda 

 

PANDUAN PELATIHAN: 

• Hal ini dibahas pada sesi 2  
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Produk Anda 
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2. Produk Anda 
 

 

2.1. Menilai Diri Anda dan Produk yang Dapat Anda 

Hasilkan 

 
Produk yang dapat Anda hasilkan tergantung dari bahan yang tersedia. Apa yang dapat 

Anda hasilkan untuk dijual, apa bahan yang dapat Anda peroleh, berapa banyak waktu 

yang tersedia? Selesaikan latihan ini guna mengetahui diri Anda lebih lagi dan apa yang 

dapat Anda hasilkan.  

  

 

 
 
 

1. Isi Tabel 2.1, jawab pertanyaan yang tersedia di sana. 

2. Setelah Anda mengisi seluruh bagian, tandai dengan warna, kekuatan utama atau 

kekhasan yang Anda miliki dibandingkan dengan saingan Anda 

3. Dengan warna berbeda, tandai kelemahan atau kekurangan (setiap hal yang 

menyulitkan Anda untuk memperoleh kesuksesan) yang Anda sadari  

4. Terakhir, ringkas apa yang Anda sadari dalam satu kalimat, Contohnya, “Saya 

adalah pemahat kayu dengan keterampilan teknis terbaik di daerah saya, tetapi 

saya sulit mendapatkan bahan kayu yang baik, bahan yang saya miliki sering kali 

melengkung dan retak.” 

5. Berikut adalah beberapa contoh hal yang dapat Anda pikirkan ketika mengisi tabel: 

• Siapa Anda dan siapa yang bekerja dengan Anda? 

• Apakah Anda bekerja sendirian, bersama dengan pasangan atau apakah 

Anda memiliki karyawan? Apakah anggota keluarga yang lain turut 

membantu? 

• Apa yang Anda buat? 

• Apakah Anda membuat pakaian, perhiasan, tembikar?  

TUJUAN: 

• Memperhitungkan kekuatan dan sumber daya ketika mempertimbangkan 

produk yang dapat Anda hasilkan 

• Membantu Anda melihat produk dari perspektif pemilik akhir 

 

PANDUAN PELAITHAN: 

• Hal ini dibahas pada sesi 3 dan 4  
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• Apakah produk yang Anda hasilkan memiliki fungsi khusus, sekedar hiasan, atau 

memiliki kualitas seperti barang yang dipajang di museum? Apakah Anda 

menghasilkan dalam jumlah besar, ataukah dalam jumlah terbatas, atau produk 

yang unik yang tidak diproduksi lebih dari satu? 

• Apa keterampilan yang Anda miliki? 

• Contohnya, jika Anda membuat kain, apakah Anda dapat menggunakan 

mesin, menjahit dengan tangan, menyulam, applique?  

• Dapatkah Anda membuat produk dengan pola yang rumit?  

• Dapatkah Anda menjahit dan menyesuaikan ukuran sebuah pakaian?  

• Dapatkan Anda menenun dan mewarnai kain Anda sendiri? Dapatkan 

Anda memasang kantong dan resleting Anda sendiri?  

• Tuliskan keterampilan Anda sebanyak mungkin. Mungkin terdapat 

kesempatan untuk memanfaatkan keterampilan yang Anda miliki, yang 

sebelumnya tidak terpikirkan, setelah Anda meninjau seluruh keterampilan 

yang Anda miliki. 

• Apa bahan baku yang Anda gunakan? 

6. Buat daftar dari seluruh bahan baku yang digunakan dalam pembuatan produk 

Anda. 

• Tempat kerja Anda: 

• Apakah Anda bekerja di rumah atau di tempat kerja khusus?  

• Tuliskan perlengkapan dan alat yang Anda gunakan. Jangan lupa 

mencantumkan meja kerja, rak, dan tempat penyimpanan lainnya. Tuliskan 

utilitas yang Anda gunakan. Apakah Anda menggunakan kendaraan untuk 

membawa produk Anda ke pasar? 

• Kapan Anda bekerja, dan berapa lama? 

• Apakah Anda bekerja sepanjang tahun, musiman, penuh atau paruh 

waktu?  

• Apakah Anda punya sumber penghasilan yang lain? 

 
 

Tabel 2.1 (1): Siapakah Anda dan Apa yang Dapat Anda Hasilkan 

Siapa 

Anda 

dan 

siapa 

yang 

bekerja 

dengan 

Anda? 

Apa 

yang 

Anda 

buat? 

Apa 

keterampilan 

Anda? 

Bahan 

baku apa 

yang 

Anda 

gunakan? 

Tempat kerja 

Anda: 

Apa 

perlengkapan, 

alat, utilitas 

yang Anda 

miliki dan 

gunakan? 

Apakah 

Anda 

bekerja 

sepanjang 

tahun, 

atau 

musiman? 

Penuh 

atau 

paruh 

waktu? 

Apakah 

Anda 

punya 

sumber 

penghasilan 

yang lain? 
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Kekuatan dan kelemahan 

Dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan Anda, Anda dapat mempelajari 

keunggulan daya saing apa yang Anda miliki dan dapat Anda gunakan untuk memperoleh 

pangsa pasar yang bukan merupakan kekuatan dari saingan Anda sehingga pesaing Anda 

perlu untuk berusaha membuat perbaikkan, atau memutuskan bahwa pangsa pasar 

tersebut tidak cukup berharga untuk diperjuangkan sehingga lebih memilih untuk berhenti 

menghasilkan produk  yang diperuntukkan bagi pangsa pasar tersebut. 

 

Jika Anda memiliki keunggulan yang signifikan dari saingan Anda, Anda tidak perlu bersaing 

dengan cara merendahkan harga, Anda akan menjadi sumber terbaik untuk bisnis tersebut. 

Demikian juga, jika pesaing terdekat Anda jauh lebih unggul di bidang tertentu, msialnya ia 

memiliki bengkel yang mampu memproduksi produk dalam jumlah yang besar yang 

menghasilkan produk berbiaya rendah, Anda dapat memutuskan untuk tidak bersaing 

dengan saingan anda dan mengubah arah bisnis Anda ke bidang yang lebih mungkin 

Anda menangkan. Selanjutnya, kita akan mencermati cara mengubah kekurangan 
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menjadi sebuah keunggulan. 

 
Anda dapat menggunakan sistem ini dan merubah judul guna menganalisis kekuatan dan 

kelemahan di bidang lain, seperti:  

• Uang saya digunakan untuk apa saja, dan apakah saya menghasilkan laba? 

• Apa saja biaya dan pengeluaran saya yang digunakan untuk menghasilkan 

produk? 

• Berapa harga yang saya gunakan? 

• Berapa banyak yang saya jual, berapa sering, kapan dan dimana? 

• Apakah saya punya uang tunai untuk membeli kebutuhan saat diperlukan? 

• Berapa banyak yang perlu saya tabung untuk membeli perlengkapan baru? 

• Apa penyebab kemacetan utama dalam produksi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Pada latihan ini Anda akan meringkas kekuatan dan kelemahan Anda  

2. Gunakan ruang di bawah untuk menuliskan kekuatan dan kelemahan Anda, dapat 

yang telah Anda cermati di atas atau yang lainnya 

 
Tabel 2.1 (2): Ringkasan Kekuatan dan Kelemahan 

Kekuatan Kelemahan 

 
 
 

 
 

1. Isi formulir untuk pesaing Anda juga 

Tips 
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2. Kembali dan cermati formulir ini lagi setiap kali Anda membuat perubahan dalam 

bisnis Anda.  Buat salinan baru, isi kemajuan dan kemunduran yang dialami, untuk 

membantu membangun kekuatan dan mengatasi kelemahan Anda. 

 

 

2.2. Produk dari Sudut Pandang Pemilik Akhir 

 

Anda dapat memiliki produk terbaik di dunia, tetapi jika produk tersebut tidak dibutuhkan 

atau jika harganya terlalu mahal, Anda tidak dapt menjual produk Anda. Oleh sebab itu, 

Anda harus mengetahui sebanyak mungkin informasi mengenai pembeli Anda, dan siapa 

orang yang pada akhirnya akan memiliki dan menggunakan produk Anda. 

 

Anda harus mampu menjawab pertanyaan berikut ini: 

• Mengapa orang membeli produk ini? 

• Apa yang dibutuhkan dan diinginkan pelanggan dan pemilik akhir Anda? 

• Apa kebutuhan umumnya, dan apa yang dapat dipenuhi oleh produk anda? 

• Bagaimana pelanggan Anda akan menggunakannya? 

• Apa fitur dari produk yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan ini? 

• Apa perbedaan (yang lebih baik!) yang dimiliki produk Anda dibandingkan dengan 

pesaing Anda? 

• Apa yang dapat Anda lakukan untuk meningkatakan produk dan keunggulannya? 

 

 
Mengapa orang membeli hal yang mereka lakukan?  

Jawabannya adalah: orang tidak membeli produk, mereka membeli solusi dair sebuah 

malah. Masalah meliputi apa yang mereka pikir atau rasakan mereka butuhkan, atau yang 

mereka inginkan. 

 

Contohnya, mereka mungkin memiliki kebutuhan untuk menggantungkan sesuatu di 

dinding. Mereka perlu membeli paku, lem atau isolasi, tetapi solusi terbaik adalah untuk 

menempelkan benda ke dinding dengan alat bantu yang menghasilkan kerusakkan paling 

sedikit.  

 

Pilih salah satu produk Anda, dan analisis produk tersebut dari sudut pandang pengguna. 

Mari gunakan kalung manik-manik sebagia contoh. Di bawah ini adalah tabel yang 

menunjukkan tiga kemungkinan alasan untuk membeli sebuah kalung, dan fitur apa yang 

perlu dipenuhi untuk setiap penggunaan. Tabel ini juga membandingkan setiap fitur dari 

produk yang dihaislkan produsen untuk melihat apakah produk tersebut merupakan pilihan 

terbaik. 

  
 

Tabel 2.2: Contoh: Kalung Manik-Manik 
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Apa 

kebutuhan 

yang 

terpenuhi 

Bagaimana cara 

menggunakannya 

Apa fitur yang 

diperlukan 
Produk saya Sesuai? 

Kecantikkan, 

fashion 

Dikenakan di 

pernikahan 

Membuat pemilik 

merasa cantik 

Gaya dan warna 

terkini 

Ya Tidak akan pecah 

jika diremas anak-

anak! 

Memiliki benang 

yang kuat, setiap 

manik disimpul 

secara terpisah 

Makna relijius 
Dikenakan pada 

upacara 

Simbol dan warna 

yang tepat 

Mengikuti 

perkembangan 

fashion 

Tidak 

Sebagai 

hadiah 

Hadiah untuk 

orang istimewa 

Harus sesuai untuk 

penerima 

Terlihat mahal 

Dibungkus dalam 

tempat hadiah yang 

cantik 

Ya 

 
 
Siapa yang mungkin membeli kalung ini jika terlihat di toko?  

Seseorang yang paham gaya terbaru, yang mengenali pembuatan yang berkualitas tinggi, 

dan mampu membelinya. Bisa dibeli untuk diri sendiri, atau dibeli pria atau perempuan 

sebagai hadiah untuk orang istimewa. 

 

Siapa yang dapat menjadi pemilik terakhir?  

Kemungkinan, seseorang dengan selera tinggi yang memahami kualitas yang baik, dan 

peduli terhadap trend fashion terbaru: kemungkinan besar perempuan dewasa dan 

bukannya remaja. Tidak sesuai untuk orang membutuhkan kalung untuk menghadiri 

upacara relijius. Ingat bahwa pria dapat menjadi pembeli kalung saya, tetapi bisa jadi 

bukan menjadi pemilik akhir. Kita perlu memahami baik pembeli maupun orang yang 

akhirnya menjadi pemilik akhir: proses pengambilan keputusan seorang pria saat hendak 

mebeli perhiasan, dan apa yang membuat perempuan yang diberikan hadiah ingin 

memiliki produk tersebut. 

Kita memiliki satu orang pembeli lagi untuk dipikirkan. Yaitu, penjaga took yang akan 

menjual kembali kalung tersebut ke seorang pria, yang akan menghadiahkannya ke 

seorang perempuan. Mari kita bahas hal ini di bagian berikut. 

 
Kita perlu mengetahui sebanyak mungkin informasi mengenai orang yang berbeda-beda 

yang akan mempunyai kepemilikan sementara dan permanen atas produk yang kita jual. 

Kita perlu mengetahui masalah mereka dan bagaimana ktia dapat menyelesaikannya. Ktia 

perlu memahami kebutuhan dan keinginan mereka. 
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• Anda juga dapat melakukan analisis yang sama untuk produk pesaing Anda 

• Anda sebaiknya terus-menerus memikirkan apa yang dapat Anda lakukan guna 

memperbaik produk Anda dan daya tariknya bagi pemilik akhir 

 

  

Tips 
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Pasar yang 

Menjadi 

Target Anda 
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3. Pasar yang Menjadi Target Anda 
 

 
 
 

Kecuali jika Anda menjual produk Anda sendiri, dan menjual langsung ke pemilik akhir, Anda 

kemungkinan menjual secara grosir ke pemilik toko, yang kemudian menjual kembali ke 

konsumen akhir atau ke orang yang membeli produk tersebut untuk diberikan sebagai 

hadiah. Mereka memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda, dan Anda harus 

memahami baik pelanggan Anda maupun pelanggan dari pemilik toko tersebut guna 

memperoleh kesuksesan. 

 

 

 
 
 
Jika pemilik toko dan konsumen akhir sama-sama pembeli, bagaimana kebutuhan mereka 

berbeda? Konsumen akhir membeli produk yang mereka sukai atau inginkan. Seorang 

retailber membeli produk yang dapat dijual guna menghasilkan laba. Pemilik toko retail 

menjalankan bisnis, seperti halnya Anda, dan memiliki kekhawatiran bisnis yang sama. 

Seperti Anda, pemilik toko berbisnis guna menghasilkan laba, dan perlu mengakses barang 

yang tepat, atau produk yang tepat, yang akan dibeli oleh pasar yang menjadi target 

mereka. Yang berupa konsumen akhir yang baru saja kita bahas. Anda dapat memikirkan 

produk Anda sebagai bahan baku mentah retail. Oleh sebab itu harus berupa bahan 

dengan jenis yang tepat, kualitas, harga, konsistensi dan ketersediaan yang sesuai.  

 

 

  
 
Anda dapat terkejut saat mendengar bahwa retailer tidak harus menyukai produk yang 

TUJUAN: 

• Mendefinisikan pasar yang menjadi target dan mencermati perbedaan antara 

pelanggan dan pemilik akhir 

• Memberikan ikhtisar mengenai berbagai jenis pasar yang berbeda 

 

PANDUAN PELATIHAN: 

• Bagian ini dibahas pada sesi 4 

Catatan 

Catatn 
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mereka jual atau mengingankan produk itu untuk kebutuhan sendiri. Para retailer hanya 

perlu produk yang sesuai untuk pembeli yang menjadi pasar mereka, seperti Anda, 

sehingga bisnis mereka bisa sukses. 

 

 
 
Pasar yang menjadi target adalah pihak yang Anda jual secara langusng. Memilih pasar 

yang sesuai untuk melakukan penjualan sama pentingnya dengan menghasilkan produk 

yang tepat. 

 
 

3.1. Jenis Pasar Retail dan Konsumen yang Berbelanja di 

Tempat tersebut 

 
Pasar setempat yang beroperasi setiap hari atau mingguan menjual berbagai produk, dari 

makanan hingga alat rumah tangga sampai pakaian dasar, dimana keluarga dapat 

membeli kebutuhan sehari-hari mereka, termasuk kerajinan yang bernanfaat dengan harga 

terjangkau. Ini adalah tempat dimana barang dengan fungsi tertentu, yang tahan lama, 

dan dengan harga yang masuk akal seperti keranjang untuk nasi dan produk lainnya, kain 

untuk membuat pakaian, dan panic untuk memasak akan dijual. 

 

Toko hadiah dan kelomtong setempat di desa Anda akan menjual barang yang berguna, 

cantik dan dapat dibeirkan sebagai hadiah. Kerajinan ini akan memiliki kualitas yang lebih 

baik dan lebih berfungsi sebagai hiasan, toko seperti ini masih memiliki kecenderungan 

menjual barang yang memiliki fungisi tertentu dan yang memiliki harga terjangkau. Vas 

untuk bunga, mangkuk sajian dan nampan, tempat foto, dan barang relijius dapat 

ditemukan di toko hadiah pedesaan. 

 

Toko retail yang lebih besar atau di kota yang lebih maju adalah pilihan lain. Toko ini 

menjual pada orang yang memiliki pendapatan yang lebih besar, selera yang lebih 

cosmopolitan, yang tertarik terhadap trend itnernasional dan desain otentik yang 

berkualitas tinggi. Toko yang mengkhususkan diri pada barang jenis ini dapat berupa retailer 

independen yang berdiri sendiri, atau mereka dapat berupa departemen dengan 

department store yang tendi.  

 

Wisatawan dan penduduk setempat yang maju juga akan berbelanja di toko yang 

terdapat di hotel, galeri dan toko di museum. Kerajinanharus memiliki kualitas terbaik dan 

desain yang artistic dan harus dipajang dengan dekor yang istimewa. Di sini, Anda akan 

menjual produk dalam jumlah yang lebih sedikit, tetapi dengan harga yang lebih tinggi. Jika 

Anda memproduksi produk yang unik, dan dengan jumlah yang terbatas maka ini dapat 

menjadi pilihan yang sempurna bagi Anda. Hiasan dinding yang dilukis atau ditenun, 

pakaian atau perhiasan yang trendi, dan barang tradisional yang otentik akan mudah 

DEFINISI: Pasar yang menjadi target 
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terjual di tempat yang eksklusif ini. 

 

Festival kebudayaan atau acara khusus lainnya adalah cara penjualan domestik yang baik 

untuk kerajinan Anda. Orang sering membeli cindera mata, baik yang berupa perhiasan 

kecil yang murah hingga benda seni asli yang berkualitas tinggi. Kerajinan paling baik terjual 

jika pelanggan membeli dengan menuruti keinginan mendadak yang dapat berupa 

hiasan, yang menyenangkan, maupun yang istinewa, hal ini dapt meliputi pakaian dan 

aksesoris pribadi, alat musik, barang liburan dan relijius, serta hal yang terkait tema acara.  

Penjualan akan terbantu jika brang Anda mudah dikemas dan dibawa pulang. 

 

 

 

3.2. Bagaimana Biasanya Pasar yang Berbeda Membayar 

Pemasok Mereka 

 
Setiap jenis pasar memiliki metode pembayaran standar yang umum kepada pemasoknya. 

Anda tentu dapat menyepakati kondisi pembayaran yang berbeda dengan pembeli Anda. 

Jangan berasumsi Anda akan dibayar dengan cara berbeda, pembeli Anda mungkin 

memiliki asumsi yang berbeda. Pastikan Anda memberikan penjelasan sejelas mungkin 

terkait kondisi pembayaran dan bahwa Anda memahami seluruh konsekuensinya.  

 

Paling baik jika kesepakatan dibuat tertulis, sehingga jika ada keraguam atau 

persengketaan Anda dapat mengacu pada kontrak atau pemesanan pemeblian Anda. 

Semakin komprehensif kesepakatan Anda, semakin kecil kemungkinan Anda menghadapi 

persengketaan dan mengalami kerugaian dari penjualan. 

 

Ketika Anda menjual secara langsung, umumnya Anda akan dibayar secara tunai sebagai 

ganti dari barang Anda, meskipun beberapa pelanggan mungkin meminta untuk 

membayar secara mencicil. 

 

Pemilik toko dapat membeli produk Anda secara tunai saat Anda mengatarkan pesanan, 

atau baru membayar ketika barang telah terjual. Anda dapat membuat kesepakatan 

terkait kondisi yang akan diterapkan sebelum berbisnis. Contohnya, berapa lama sejak 

penjualan Anda akan memperoleh bayaran Anda, dan berapa jumlahnya. Beberapa hal 

yang perlu dipikirkan meliputi:  

• Berapa lama sebuah toko dapat menyimpan barang Anda jika belum terjual 

sebelum Anda menarik barang itu kembali?  

• Apa yang terjadi ketika pemilik toko menjual barang Anda dengan memberikan 

potongan harga?  

• Apakah bayaran Anda akan berkurang atau toko tersebut akan menerima seluruh 

potongan? 

 
Galeri dan tempat penjualan high-end lainnya dapat menjual dengan komisi. Artinya 
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produk Anda tidak akan dibayar hingga produk tersebut terjual. Anda juga akan mendapat 

persentase dari harga penjualan, dari pada harga tetap, tergantung dari harga jual yang 

dikenakan galeri pada karya Anda. Komisi adalah cara pembayaran yang beresiko dan 

Anda sebaiknya meminta nasihat hukum sebelum melakukan penjualan dengan cara ini. 

 
 
 
 

 
 

• Penting untuk memahami bagaimana dan kapan Anda akan dibayar, dan untuk 

mendapatkan perlindungan jika Anda baru dibayar setelah produk terjual; atau jika 

terjadi kerusakkan di toko.  

• Pastikan Anda tetap menjadi pemilik karya Anda dan dapat mengambilnya kembali 

jika toko tutup atau bangkrut. 

Tips 
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Layanan 

Pelanggan 
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4. Layanan Pelanggan 
 
 

 

 

4.1. Reliabilitas, Kualitas yang Konsisten, Komunikasi yang 

Baik 

 
Pada bagian puncak di daftar yang perlu dimiliki setiap perusahaan adalah perlunya untuk 

bekerja dengan pemasok yang dapat diandalkan. Seperti halnya Anda, pemilik toko 

bekerja keras untuk mendapatkan sedikit uang, dan harus memenangkan kompetisi yang 

ketat. Tingkat keandalan Anda sebagai seorang pemasok sama pentingnya bagi mereka 

seperti halnya bagi Anda, dan bahkan dapat menjadi lebih penting daripada memperoleh 

desain terkini. 

 
 

 
 

• Setiap hal yang dapat Anda lakukan untuk membuat hidup pelanggan Anda lebih 

mudah akan memberikan keunggulan atas pesaing Anda. Jadilah mitra bisnis yang 

baik dan bayak orang akan tertarik untuk berbisnis dengan Anda dari pada orang 

lain. 

• Selalu penuhi janji Anda. Kirim pesanan sesuai permintaan dan dengan tepat waktu. 

Tanpa produk yang tepat, tidak Ada yang peduli akan apa yang hendak Anda jual. 

Tanpa pengiriman yang dapat diandalkan, tidak ada yang bersedia membeli dari 

Anda tidak peduli sebagus apapun produk Anda, atau mereka akan behenti 

membeli dari Anda. 

• Sampakian seluruh masalah atau kejadian yang tidak terduga pada pembeli Anda. 

Jangan membuat perubahan berdasarkan keputusan sepihak tanpa persetujuan 

pelanggan Anda. 

• Jika Anda ragu akan suatu hal, bertanyalan. Jangan mengira-ngira.  

• Tidak ada yang bersedia membeli dari Anda karena Anda perlu menjual. Mereka 

akan membeli dari Anda jika produk Anda bagus; Anda adalah pemasok yang 

TUJUAN: 

• Mendefinisikan layanan pelanggan yang baik 

• Memberikan ikhtisar cara melakukan riset pasar 

 

PANDUAN PELATIHAN: 

• Bagian ini dibahas pada sesi 4  

Tips 
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dapat diandalkan dan mitra bisnis yang baik. Pastikan lebih mudah untuk berbisnis 

dengan Anda daripada dengan orang lain. Yang paling utama, bersikaplah yang 

profesional.  

 

 

 
 

 
 

1. Gunakan tabel di bawah untuk membantu Anda mengidentifikasi pasar yang paling 

baik dan pelanggan yang palign sesuai untuk Anda 

2. Lengkapi tabel ini untuk membantu Anda mengidentifikasi pasar yang menjadi 

target Anda 

 

Tabel 4.1: Pasar Terbaik dan Kesesuaian Pelanggan 

Siapa yang membeli 

produk saya? 
 

Siapa yang memakai 

produk saya? 

(konsumen akhir) 

 

Pasar yang menjadi 

target saya: jenis toko 

seperti apa? 

 

Dimana pasar saya 

berada? 
 

Apa keunggulan 

kompetitif saya? 
 

Apa yang sekarang ini 

dapat saya lakukan 

untuk memperbaiki 

bisnis saya? 

 

 

 

4.2. Riset Pasar 

 
Penting untuk memperoleh informasi terkait pasar yang menjadi target Anda dan 

pelanggan Anda. Salah satu cara terbaik untuk mempelajari produk apa yang akan dibeli 

oleh pasar Anda adalah dengan bertanya. Jika Anda adalah seorang produsen yang 

handal dan mitra bisnis yang baik, penjual grosir atau pembeli akan dengan senang hati 

menyediakan informasi untuk meningkatkan produk Anda, karena ketika produk Anda 

menjadi lebih laku, mereka juga akan mampu menjual lebih banyak lagi, dan kalian berdua 
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akan menghaislkan lebih banyak uang. Ia juga akan mengagumi profesionalisme Anda dan 

keinginan Anda untuk belajar dan akan menganggap Anda sebagai mitra bisnis yang baik. 

 
Ketika Anda telah menjalin hubungan yang sukses dan penuh kepercayaan, pembeli Anda 

kaan lebih bersedia memberikan informasi yang akurat terkait pelanggan mereka, dan 

trend industri untuk membantu Anda menyediakan produk yang lebih baik pada 

pelanggan. Beberapa hal yang mungkin hendak Anda tanyakan dapat meliputi: 

• Siapa yang hendak membeli barang yang dapat Anda buat dan mengapa? 

Bagaimana gaya hidup mereka, dimana mereka tinggal? 

• Apa barang yang biasa mereka beli? Dan mengapa? 

• Apa perubahan yang diperlukan supaya produk Anda lebih menarik? 

• Apakah cukup banyak orang hendak membeli barang yang Anda buat sehingga 

setimpal dengan usaha yang Anda kerahkan untuk menghasilkannya? 

• Apa yang dibuat oleh pesaing utama Anda? Apa yang dapat Anda buat yang 

cukup berbeda dan lebih baik? 

• Apa rentang harga yang umum untuk produk Anda? Berapa banyak penjualan 

dalam waktu tertentu? 

• Apa kondisi umum penjualan dan pembayaran yang berlaku? 

 
 

 
 
Kita telah membahas layanan pelanggan sebelum riset pasar karena semakin baik layanan 

pelanggan Anda, semakin kuat kemitraan bisnis Anda, semakin banyak pembeli yang 

bersedia membantu Anda dengan menyediakan informasi pasar yang baik. 

 
 

 
 

1. Bahas beberapa ide lain terkait cara mendapatkan informasi mengenai pasar dan 

pembeli akhir Anda 

2. Apa informasi jenis lain yang dapat berguna untuk Anda dan dimana Anda dapat 

memperolehnya? 

3. Catat ide Anda pada tempat yang tersedia di bawah 

 
 

Tabel 4.2 (1): Riset Pasar 

Catatan 
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1. Gunakan Tabel ini untuk produk yang hendak Anda jual guna membantu Anda 

semakin memahami pasar Anda dan menentukan keinginan pasar serta 

memutuskan apakah pasar ini tepat untuk Anda 

2. Jawab pertanyaan pada kolom 1. Anda dapat mengulangi hal ini untuk produk 

berbeda.  

 
 

Tabel 4.2. (2): Pasar yang Mana yang Sesuai untuk Produk Anda 

ProduK: 

 Pembeli 1 Pembeli 2 Pembeli 3 Pembeli 4 Ya/tidak 

Pembeli akhir 

mana yang akan 

membeli ini? 

     

Perubahan apa 

yang dibutuhkan 

untuk menjual 

lebih banyak? 

     

Apakah pasar 

cukup besar 

untuk usaha yang 

dikerahkan? 

     

Berapa harga 

yang sesuai? 
     

Berapa banyak 

laba yang 

dihasilkan? 

     

Berapa banyak 

penjualan produk 

dalam waktu 

tertentu? 
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Apa produk 

pesaing yang 

paling 

mendekati? 

     

Siapa pesaing 

saya? 
     

Apalagi benda 

yang yang dapat 

dijual, tapi belum 

dimiliki toko, dan 

dapat saya 

buat? 

     

Lain-lain       

Lain-lain      

 

 

Lain-lain 

 

     

 

Lain-lain 
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Pengembangan 

Produk 
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5. Pengembangan Produk    

 

 

5.1. Pengembangan Produk yang Diarahkan Pasar 

 
Pengembangan Produk yang Diarahkan oleh Pasar- vs Diarahkan oleh Produk: 

Pengembangan produk yang diarahkan oleh pasar melibatkan pemilihan dan pemahaman 

atas pasar Anda terlebih dahulu, kemudian baru diikuti oleh proses mendesain sementara 

pengembangan produk yang diarahkan oleh prpdu itu sendiri melibatkan pembuatan 

produk terlebih dahulu dan kemudian mencari pasar yang berpotensi membelinya. 

Pengembangan produk yang diarahkan pasar adalah pengembangan yang terfokus pada 

pasar.  

 
 

 
 

1. Berdasarkan hal yang telah Anda pelajari pada GPG hingga saat ini, pendekatan 

mana yang lebih baik menurut Anda dan mengapa?  

2. Catat pemikiran Anda pada Tabel 5.1 

 
 

Table 5.1: Market-led Product Development 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUJUAN: 

• Membantu Anda memperoleh pemahaman mengenai cara mengembangkan 

produk baru 

• Menyediakan ikhtisar mengenai cara meningkatkan nilai produk tanpa 

meningkatkan biaya 

 

PANDUAN PELATIHAN: 

• Hal ini dibahas pada sesi 5 
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5.2. Menyesuaikan dengan Pasar Anda 

 
Keinginan dan kebutuhan pasar dan konsumen tidak statis. Keinginan dan kebutuhan ini 

berubah seiring dengan waktu. 

• Selera dan trend berubah seiring dengan waktu. Apa yang dinilai trendi saat ini 

dapat ketinggalan zaman beberapa saat kemudian. 

• Situasi ekonomi juga berubah sehingga konsumen mampu menghabiskan lebih 

banyak atau lebih sedikit uang. 

• Konsumen membutuhkan sesuatu untuk acara khusus, seperti hadiah ulang tahun 

atau liburan. 

• Orang bertambah usia dan memerlukan hal berbeda. 

• Orang sekedar menginginkan sesuatu yang baru atau berbeda 

 
Ingatlah: orang tidak membeli produk; mereka membeli solusi dari masalah mereka. 

 

 

 

5.3. Menyesuaikan dengan Perubahan dalam Bisnis Anda 

 
Anda mungkin perlu mengembangkan produk baru karena perubahan yang terjadi dalam 

bisnis Anda. Contohnya: 

• Beberapa bahan baku mentah tidak tersedia lagi, atau menjadi terlalu mahal, atau 

telah berubah. 

• Tenaga kerja Anda menjadi semakin kecil atau besar, dan tenaga kerja memiliki 

lebih banyak atau sedikit keterampilan. 

• Anda perlu membuat perbedaan dari pesaing. 

• Anda perlu mengimbangi penjualan musiman (sesuatu hanya terjual pada periode 

waktu tertentu dalam setahun). 

 

 
Tabel 5.3: Menyesuaikan produk Anda 

 Y/N Mengapa? Solusi 

Apakah produk saya terjual 

dengan baik? 
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Apakah saya menghasilkan 

cukup banyak laba? 
   

Apakah ada masalah terkait 

pasokkan atau kualitas 

bahan baku mentah? 

   

Lain-lain    

Lain-lain    

Lain-lain    

 

 

5.4. Nilai yang Dipersepsikan 

 
Nilai yang dipersepsikan adalah pemahaman atas nilai sesuatu, seberapa berharganya 

suatu hal itu, dan berapa yang bersedia dibayarkan oleh orang pada umumnya. Hal ini 

mungkin tidak berhubungan sama sekali dengan nilai sesungguhnya yang didasarkan pada 

biaya produksi. 

 

Nilai yang dipersepsikan dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai yang sesungguhnya. 

Contohnya, parfum memiliki nilai yang dipersepsikan dengan tinggi, meskipun 

bahanbakunya hanya bernilai sekitar 2% dari harga jual. Pembuat parfum meyakinkan 

pasar bahwa parfum bernilai lebiih, dan orang diminta membayar dan bersedia untuk 

membayar harga yang tinggi. Faktanya, jika Anda melihat parfum yang dijual dengan 

harga yang sangat rendah Anda akan menjadi curiga dan menduga parfum itu jelek atau 

palsu. 

 

Keranjang buatan tangan atau barang buatan tangan lainnya umumnya memiliki nilai 

yang dipersepsikan rendah. Bahkan ketika pembuatannya membutuhkan keterampilan 

tinggi serta waktu yang lama, kebanyakkan orang tidak menilainya dengan tinggi dan tidak 

bersedia membayar nilai yang sesungguhnya. 

 

Barang yang unik dinilai bernilai lebih. Ketika terdapat banyak barang yang serupa. Barang 

tersebut tidak lagi istimewa. Barang tersebut dianggap berkurang nilainya dan lebih murah. 

Ini adalah kunci untuk membedakan diri Anda dari pesaing Anda dan membuat produk 

Anda unik. 
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5.5. Nilai yang meningkat 

 
Untuk meningkatkan nilai produk Anda di mata pelanggan Anda, Anda dapat 

meningkatkan kualitas produk Anda serta melakukan hallain yang dapat membuat produk 

Anda bernilai lebih, tetapi usaha tersebut hanya akan meningkatkan biaya dalam jumlah 

yang sedikit. Nilai tambah adalah ketika nilai yang dipersepsikan dari sesuatu meningkat 

lebih besar dari biaya tambahan yang ditimbulkan. Jika kita meningkatkan biaya sebanyak 

kita meningkatkan nilai, kita tidak akan mendapatkan apapun. 

 
 

 
 
 
Beberapa hal yang dapat Anda lakukan tanpa meningkatkan biaya dalam jumlah besar 

meliputi: 

• Memperbaharui desain dan gaya, membuat produk Anda setrendi mungkin tidak 

akan meningkatkan banyak biaya tetapi desain terbaru memiliki nilai tambah yang 

tinggi. 

• Membuat produk fungsional selain dekoratif/sebagai hiasan. Sarung bantal bersifat 

fungsional dan dekoratif. Kotak yang cantik dapat bermanfaat dan dapat menjadi 

wadah. Barang yang didgunakan kembali juga memiliki nilai yang dipersepsikan 

lebih tinggi. 

• Menggunakan beberapa bahan atau pola, lebih dari satu teknik produksi, atau 

bagian yang bergerak, dalam satu produk. 

• Membuat barang yang berbeda dari produsen lain. Ketika setiap orang membuat 

barang yang sama. Barang tersebut menjadi umum dan terlihat kurang berharga. 

Barang yang unik lebih berharga. 

• Pastikan produk Anda berupa buatan tangan yang dibuat dengan penuh 

perhatian. Kualitas dan hasil akhir paling penting, bahkan untuk barang yang tidak 

mahal. Hal ini menunjukkan bahwa barang tersebut dibuat dengan penuh 

perhatian. Barang tersebut akan terlihat lebih baik dan dinilai lebih berhargaven for 

inexpensive items. It shows when things are made with care. They look better a. 

• Bahan promosi yang menjelaskan produk Anda memberitahu konsumen dan 

membuat mereka tertarik untuk membeli. Gunakan tanda untuk menjelaskan makna 

budaya dari desain Anda; jelaskan cara pembuatan dan penggunaan 

tradisionalnya. Jelaskan cara menggunakan produk Anda. Buat tanda penjelasan 

sebaik Anda membuat produk Anda. 

• Rangkaian kemasan dalam kotak dan kemasan yang indah meningkatkan nilai 

yang dipersepsikan, namun tidak menambah banyak biaya. 

• Seperangkat barang yang berpasangan juga dianggap lebih berharga. 

• Cara pemajangan sebuah barang juga mempengaruhi nilai yang terlihat. Pastikan 

pengaturan dan penataan Anda dilakukan sebaik mungkin. 

Tips 
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5.6. Mengembangkan Produk Baru 

 
Setelah Anda meriset pasar Anda dan mengetahui apa yang dibutuhkan dan diinginkan 

pelanggan Anda, Anda perlu mengembangkan produk baru atau menyesuaikan produk 

Anda yang telah ada sehingga terlihat lebih menarik dan mudah terjual. Satu cara untuk 

melakukan hal ini adalah dengan mendasarkan desain yang baru dari desain sebelumnya: 

• Produk lama dapat ditingkatkan dan/atau diperbaharui. 

• Perluas lini produk Anda menjadi sebuah koleksi, rangkaian, atau perpanjangan lini. 

• Meningkatkan kualitas produk yang telah ada. 

• Menambahkan warna, bentuk dan ukuran baru. 

• Membuat barang yang dapat dikoordinasikan (digunakan bersama, tidak sesuai) 

satu dengan yang lain. 

 
 
 
 
 
Menghasilkan desain yang baru 

Terkadang Anda mungkin hendak mengembangkan produk yang benar-benar baru. 

Gunakan hal unik yang telah Anda miliki yang berbeda dari saingan Anda. Hal ini dapat 

meliputi:  

• Desain, artistic, sumberdaya tradisional dan budaya 

• Bahan Baku Mentah 

• Keterampilan dan Sumber Daya Manusia 

• Mesin dan Teknologi 

• Dapatkah Anda mengubah kekurangan menjadi keunggulan? 

 
Untuk mencari ide baru, cari dari luar bisnis Anda dan dapatkan bantuan dari sumber daya 

eksternal: 

• Lihat trend di majalah, katalog, toko, pameran dagang, TV, dan jualan di jalan 

• Dapatkan masukkan dari pembeli, pelanggan, konsumen, dan teman 

• Diskusi dengan seniman lain 

• Sewa konsultan dan desainer 

 
Mengembangkan dan mengujicoba 

Setelah Anda memiliki ide yang baik, Anda perlu mengembangkan dan mengujinya di 

pasar: 

• Buat sketsa dari ide Anda 

• Buat contoh awal/ prototypes 

• Minta umpan balik dari pembeli, teman dan kolega 

• Nilai apakah produksi memungkinkan. Hal ini meliputi letersediaan bahan baku, 

tenaga kerja yang terampil, dan kapasitas produksi yang baik 

• Uji coba pasar dalam jumlah terbatas untuk melihat tingkat keberhasilannya 

sebelum Anda menginvestasikan sumber daya yang diperlukan dalam produksi. 

Pastikan hal ini sepadan dengan investasi yang akan dikeluarkan. 
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Menentukan biaya produk baru 

Anda perlu mengetahui biaya setiap produk yang akan ditanggung bisnis Anda. Untuk 

setiap produk baru, Anda perlu untuk: 

• Menstok bahan baku jenis baru yang perlu Anda beli dan bayar di muka. 

• Mendapatkan pelatihan terkait teknik produksi baru, seperti gaya peluskisan yang 

baru, cara bekerja dengan bahan baku baru, atau cara menggunakan mesin baru 

(yang kemungkinan perlu Anda beli juga). 

• Kemasan baru yang perlu didesain, dibeli, diinventorisasi dan disismpan. 

• Menelusuri setiap produk tambahan. Hal in meningkatkan jumlah pencatatan dan 

pembukuan yang perlu Anda lakukan. 

 
Semua hal ini meningkatakan biaya pembuatan produk baru. Pastikan usaha ini sepadan 

dengan biaya dan usaha tambahan yang perlu Anda kerahkan: 

• Taksir biaya produk untuk melihat apakah menguntungkan 

• Perkirakan volum penjualan dan potensi pasar 

• Perkirakan perputaran uang, anggaran, waktu produksi dan pengiriman 

• Nilai resiko. Setiap perubahan yang Anda buat mempengaruhi bisnis Anda, secara 

baik dan buruk. 

 

 

 
Dapatkah Anda mengubah kekurangan menjadi keunggulan? 

Cara berbisnis yang lebih menguntungkan dan menyenangkan adalah dengan 

mengetahui apa yang dapat Anda lakukan paling baik dan kemudian mengkhususkan diri  

pada bidang tersebut. Hal ini berarti menggunakan keterampilan, bahan baku, atau 

sumber daya yang Anda miliki yang hanya Anda miliki, atau yang dapat Anda lakukan 

lebih baik dari orang lain. 

 

Contohnya, toko dengan produksi yang besar sangat berbeda dari situasi yang dialami oleh 

bisnis keluarga. Toko yang besar ini mungkin memiliki banyak karyawan dengan 

keterampilan dasar yang perlu dipekerjakan penuh waktu. Hal ini berarti membutuhkan jalur 

kredit dan kemampuan untuk membeli dan menyimpan pasokkan. Bisnis ini akan bekerja 

paling baik dengan pesanan item sederhana dalam jumlah besar dan datang secara 

teratur. 

 

Di sisi lain, bisnis keluarga mungkin memiliki keterampilan artistik yang langka dan diturunkan 

dari satu generasi ke generasi berikutnya, atau desain tradisional yan gunik yang sangat 

rumit dan padat karya. Mereka juga dapat menghasilkan kerajinan secara paruh waktu. 

Bisnis ini akan bertumbuh dengna pesanan dalam jumlah kecil atas karya berkualitas sangat 

tinggi yang mungkin memakan waktu pembuatan yang lama tetapi dapat dijual dengan 

harga yang lebih tinggi, dan memiliki lead times yang lebih lama. 

 

Anda dapat melihat dari contoh ini bagaimana kedua bisnis dapat memiliki kekuatan dan 
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kelemahan tersendiri dan akan berkembang dengan membuat produk yang berbeda dari 

yang lainnya. Meskipun keduanya membuat kerajinan dari bahan baku yang sama dan 

bahkan dengan gaya yang sama, mereka memiliki pasar yang berbeda dan pelanggan 

yang tidak bersaing satu dengan yang lain. 

 
 

 
 
Pengembangan produk: 

• Semua yang Anda lakukan harus ditujukan untuk meningkatkan penjualan produk 

Anda. Anda tidak memiliki alasan untuk melakukannya jika tidak akan membantu 

Anda menghasilkan lebih banyak uang, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

• Membuat produk yang hendak dibeli orang. Produk harus menarik dengan 

sendirinya.  

• Pastikan Anda dapat melakukan dengan baik apa yang Anda ketahui, terinspirasi 

dari budaya Anda. Pastikan semuanya sesempurna mungkin, terutama di bagian 

penyelesaian. 

• Semakin kasar dan kurang unik produk Anda, semakin Anda diminta untuk 

mengurangi harga Anda, karena dapat dibuat di pabrik manapun dengan harga 

yang lebih murah. Semakin terampil Anda, semakin jarang Anda perlu 

menegosiasikan harga Anda. 

• Jangan meniru seniman lain. Jika Anda mencoba membuat benda seni Anda tidak 

akan membuatnya sebaik pemilik dari tradisi seni tersebut.  

• Tunjukkan pada pembeli Anda bahwa dedikasi Anda dalam membuat produk 

berkualitas yang Anda banggakan, dan kesediaan Anda menyesuaikan karya Anda 

untuk memenuhi kebutuhan pembeli Anda. Pembeli tahu apa yang dapat ia jual, 

dan akan senang jika Anda memberikan informasi atas desain dan warna yang 

Anda gunakan ketika Anda berusaha membangun hubungan kerja yang penuh 

kepercayaan. 

• Selalu berusaha menghasilkan kualitas terbaik, bahkan untuk barang yang tidak 

mahal. Selalu berusaha meningkatkan kualitas Anda. 

Tips 
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Pemesanan 

Pembelian 
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6. Pemesanan Pembelian 
 

 
 
 
 
Pemesanan pembelian / purchase order (PO) adalah sebuah kontrak tertulis yang 

diterbitkan oleh pembeli kepada penjual. Dokumen ini merinci produk yang hendak dibeli 

pembeli dan mengandung deskripsi, kuantitas, kondisi pembayaran, tanggal pengiriman 

dan rincian pengiriman atau pengantaran. 

 

PO adalah sebuah penawaran resmi untuk membeli produk. Namun, tidak ada kontrak 

yang terjadi hingga penjual mengkonfirmasi bahwa yang bersangkutan telah menerima PO 

tersebut. Setelah penjual menerima, maka penjual diharapkan untuk mengirimkan produk 

tepat sebagaimana telah dirinci dalam PO pada tanggal yang telah ditentukan dan 

dengan harga yang tercantum dalam PO. Ini sebabnya mengapa sebelum konfirmasi 

penerimaan sebuah PO, penjual perlu untuk meninjau PO tersebut dengan cermat guna 

memastikan bahwa semua kondisi pemesanan dapat diterma dan bahwa yang 

bersangkutan mampu untuk membuat dan mengirimkan produk sesuai dengan rincian 

yang tercantum di PO. Apabila terdapat pertanyaan atau masalah terkait PO, atau sesuatu 

yang perlu diubah, penting untuk mengkomunikasikan hal ini dengan jelas kepada pembeli 

sebellum konfirmasi diberikan. Lebih baik untuk memastikan semua hal sejelas mungkin di 

awal demi menghindari persengketaan yang dapat timbul dari ketidakjelasan di kemudian 

hari. 

 

 

6.1. Langkah untuk Menerima dan Mengkonfirmasi 

Pemesanan Pembelian: 

 
1.  Meninjau PO dengan cermat: 

• Apakah harga yang tercantum sudah tepat? 

• Apakah ada keraguan atau masalah terkait produk yang dipesan, apakah ada 

perubahan yang diminta? 

• Dapatkah Anda memproduksi pesanan tepat waktu pada tanggal pengiriman? 

TUJUAN: 

• Memberikan pemahaman mengenai apa itu pemesanan pembelian 

• Meliputi isi dari pemesanan pembelian dan cara menerima serta mengkonfirmasi 

 

PANDUAN PELATIHAN: 

• Ini merupakan informasi tambahan, sehingga tidak tercakup dalam Panduan 

Pelatihan  
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Apakah Anda memiliki semua bahan baku dan tenaga kerja yang diperlukan untuk 

memenuhi pesanan dengan tepat waktu? 

• Apakah syarat pembayaran dan ketentuan metode pembayaran dapat diterima? 

• Apakah ada permintaan khusus terkait pelabelan, pengemasan atau pengiriman 

yang perlu Anda ketahui atau yang dapat menambah biaya pada saat 

pembuatan pesanan tersebut? 

 
2.  Sampaikan setiap kekhawatiran, pertayaan atau kesulitan: 

Apabila ada suatu hal yang Anda khawatirkan terkait dengan PO, bicarakan dengan 

pembeli dengan segera, jika Anda perlu membuat perubahan apapun pada PO, bahas 

pada saat itu juga, jelaskan perubahan yang perlu dibuat. Jangan mengirimkan konfirmasi 

PO yang mengandung perubahan di dalamnya. Anda harus memastikan bahwa pembeli 

paham dan menerima perubahan yang hendak Anda buat. Pembeli akan menerbitkan 

sebuah PO baru yang telah disepakati bersama. 

 
3. Mengkonfirmasi pemesanan pembelian: 

Setelah Anda memutuskan bahwa semua isi PO dapat diterima, dan Anda yakin dapat 

memenuhi batas waktu pemesanan serta spesifikasi yang diminta, berikan konfirmasi 

penerimaan pemesanan Anda secara tertulis, cantumkan nomor PO pada penerimaan 

pemesanan Anda. 

 
PO dapat memiliki format yang berbeda, meskipun demikian, setiap PO harus selalu terdiri 

atas informasi berikut ini: 

• Nama pembeli, alamat, dan informasi kontak yang lengkap 

• Alamat pengiriman pemesanan, serta batas waktu pengiriman 

• Siapa dan di mana pemesanan dapat ditagihkan: kemana invoice dapat dikirimkan 

• Nomor PO  

• Tanggal PO diterbitkan 

• Nama dan alamat penjual, serta informasi kontak yang lengkap 

• Untuk setiap item, nama produk, kode pembeli dan penjual, dan deskripsi terinci 

seperti: 

• Bahan baku 

• ProduK /deskripsi 

• Kode gaya 

• Warna 

• Ukuran/berat/dimensi/ukuran 

• Foto, jika tersedia 

• Jumlah yang dipesan, harga per unit, dan total biaya per item 

• Total jumlah item pada PO 

• Biaya tambahan yang dikenakan, seperti pengiriman, kemasan khusus, dll. 

• Total biaya untuk pemesanan 

• Metode dan rincian pengiriman 

• Metode pembayaran dan syarat pembayaran 

• Instruksi khusus terkait pelabelan, kemasan, pengemasan, dokumen, asuransi (jika 
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diperlukan) 

• Tanda tangan pembeli 

 

Meskipun PO mengandung banyak informasi, PO tidak perlu dibuat rumit. Semakin mudah 

PO dipahami semakin baik. 

 
 
 

 
 
Minta PO tertulis, dan bila pembeli tidak memiliki contoh PO, berikan contoh yang Anda 

miliki. 

PO tertulis yang dapat diacu dan ditinjau adalah satu-satunnya jaminan yang Anda miliki 

saat terjadi sengketa. 

Tips 
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Meningkatkan 

Produksi 
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7. Meningkatkan Produksi 
 
 

 

 

Seluruh bisnis manufaktur, termasuk bisnis kerajinan kecil, perlu menghasilkan produk 

berkualitas tinggi, menghantarkan produk ke pasar dengan tepat waktu, mengurangi 

biaya, mengelola perubahan darurat, dan menghasilkan laba. Produksi mengacu pada 

seluruh langkah yang melibatkan pembuatan produk, dari kontak pertama dengan bahan 

baku hingga produk siap untuk dikemas dan dikirimkan. 

 

Produksi yang efisien akan membantu Anda bersaing dengan lebih baik. Ketika tempat 

kerja fisik Anda dan alur kerja Anda tertata untuk efisiensi yang paling maksimal, Anda akan 

menghasilkan produk yang serupa dalam jumlah terbanyak, dengan jaminan mutu, dalam 

waktu yang paling sedikit, dengan biaya yang paling sedikit. Sehingga meningkatkan laba 

Anda. 

 

 

7.1. Mengutamakan Keselamatan 

 
Keselamatan dan kesehatan semua karyawan yang bekerja untuk Anda harus selalu 

menjadi perhatian dan prioritas utama Anda. Jangan pernah mengkompromikan 

keamanan pekerja dan pelanggan, produk, bengkel, atau tempat kerja Anda hanya untuk 

meningkatkan penjualan. Keuntungan jangka pendek tidak pernah sepadan dengan 

konsekuensi jangka panjang yang harus Anda hadapi. 

 
 

 
 

• Miliki prosedur terinci yang akurat yang mengandung penjelasan langkah demi 

langkah untuk setiap proses. Pastikan setiap orang mengetahui dan memahami 

prosedur tersebut serta mematuhinya. 

TUJUAN: 

• Memberikan tips keamanan dan kesehatan 

• Menunjukkan cara mengevaluasi sistem produksi saat ini dan cara 

meningkatkannya melalui penjadwalan, penelusuran dan manajemen produksi 

yang lebih baik 

 

PANDUAN PELATIHAN: 

• Hal ini dibahas pada sesi 6  

Tips 



Program Daya Sa ing Usaha Keci l  ASEAN 

Pembuat Kera j i nan Tangan:  Panduan P rakt i k  yang Ba i k  
   

41

• Selalu mematuhi peringatan keamanan pada seluruh perlengkapan, bahan kimia, 

dll. 

• Pastikan hanya pekerja yang terlatih dan berkualifikasi yang mengoperasikan mesin 

atau menangani segala hal yang berpotensi beresiko atau berbahaya. Pastikan 

semua pekerja mengenakan perlindungan yang sesuai. 

• Simpan dan buang bahan dengan tepat. 

• Selalu sediakan P3K, dan sediakan juga prosedur langkah demi langkah untuk 

meminta pertolongan medis. 

• Jaka bengkel tetap bersih, tidak berantakkan, dan sehat. Sediakan pencahayaan 

dan ventilasi yang baik, dll. 

• Pastikan pekerja dalam keadaan fisik yang baik untuk bekerja dan memiliki istirahat 

yang cukup dan sedang tidak sakit. 

• Jaga anak-anak jauh dari segalah hal yang berpotensi berbahaya. Lebih baik lagi 

untuk memastikan anak-anak tidak dapat masuk ke bengkel. 

 

 

7.2. Mengevaluasi Sistem Produksi Saat Ini 

 
Sebagai tambahan untuk penjadwalan dan penelusuran pembuatan produk Anda, Anda 

pelru tahu dan menelusuri seluruh informasi mengenai setiap pemesanan. 

 

Guna meningkatkan produksi, sebuah bisnis perlu untuk mengevaluasi sistem produksinya 

saat ini sebelum dapat menerapkan sistem yang optimum. Anda telah mengetahui secara 

insting apa yang terjadi saat membuat produk Anda, tetapi menuliskan setiap langkahnya 

memastikan Anda tidak akan lupa akan setiap waktu dan bahan baku yang akan Anda 

perlukan. 

 
• Untuk setiap produk, identifikasi setiap langkah yang diperlukan untuk membuatnya, 

tidak peduli seberapa kecil atau sepele; perintah perlu untuk dillaksanakan; dan 

berapa lama waktu yang diperlukan untuk setiap tugas. 

• Identifikasi setiap hal yang diperlukan dalam pembuatan produk: bahan baku 

mentah, perlengkapan, peralatan, ruang (ruangan, meja, rak, dll), pelatihan, tenaga 

kerja, waktu, utlitas, pengemasa, bahan baku kemasan, dll. 

• Identifikasi isu pengendalian, bottlenecks, perbaikkan yang diperlukan produk, dan 

setiap hal yang dapat menimbulkan masalah atau dapat diperbaiki. 

• Evaluasi tingkat efisiensi sistem produksi Anda saat ini. 

 
 

Tabel 7.2: Mengevaluasi Produksi 
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kan 

pelati

han 

Y/T? 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 
Ketika Anda telah memiliki pemahaman yang jelas atas sistem Anda saat ini, Anda dapat 

melihat bidang yang memerlukan perbaikkan dan pengembangan dan menerapkan 

sistem produksi yang optimum untuk setiap produk. 

 

 

7.3. Perencanaan dan Penjadwalan Produksi:  

 
Sebagian besar bisnis menggunakan grafik dan jadwal untuk membantu dalam pembuatan 

perencanaan dan memvisualisasikan bagaimana mereka akan memenuhi pemesanan. 

Dengan memulai dari tanggal pengiriman pelanggan dan melangkah mundur hingga ke 

langkah pertama dalam pemenuhan pesanan, petakan seluruh langkah yang perlu 

dilaksanakan, pesanan yang perlu dipenuhi, dan berapa banyak waktu yang diperlukan 

untuk setiap tugas. 

 
1. Membuat kalnder. 

Pertama tandai seluruh hari yang tidak tersedia untuk memenuhi pemesanan, seperti akhir 

pekan, hari libur, dan hari untuk memenuhi pesanna yang lain dan komitmen yang telah 

Anda buat sebelumnya. 

 
2. Buat daftar untuk setiap langkah dan seluruh hal yang Anda perlukan untuk 

memnuhi seluruh pesanan. Jangan lewatkan apapun, tidak peduli seberapa 

sederhana atau singkat langkah tersebut. Hal ini meliputi tetapi tidak terbatas pada: 

• Bahan baku: apa yang Anda miliki dan apa yang perlu Anda pesan? Apakah 

semuanya dapat digunakan? 

• Tenaga kerja terampil yang memadai: setiap orang yang tersedia dan terlatih, 

atau apakah Anda perlu waktu untuk menemukan pekerja? 

• Perlengkapan: apakah semuanya berkerja dengan baik? Apakah Anda pelru 



Program Daya Sa ing Usaha Keci l  ASEAN 

Pembuat Kera j i nan Tangan:  Panduan P rakt i k  yang Ba i k  
   

43

suku cadang tertentu? 

• Tempat kerja & penyimpanan: apakah tersedia cukup ruang untuk membuat 

pesanan? 

• Tentukan waktu: apa yang Anda perlukan agar siap untuk memproduksi? 

• Uang tunai: apakah Anda perlu membayar uang muka untuk setiap bahan baku 

mentah? Bagaimana dengan gaji tambahan? 

• Pelabelan, kemasan dan pengemasan: apakah Anda memiliki seluruh hal yang 

Anda pelrukan? 

• Waktu untuk membuat persiapan yang tepat dan penyempurnaan untuk setiap 

langkah produksi 

• Waktu untuk pengemasan dan pengiriman pesanan 

• Waktu untuk pencatatan dan pengisian dokumen. 

 
3. Perkirakan berapa lama waktu yang diperlukan setiap langkah untuk memenuhi 

seluruh pesanan.  

Anda perlu memperkirakan banyak waktu yang diperlukan untuk membuat pesanan. 

Apakah masuk akal jika Anda menyelesaikan setiap langkah dari proses untuk seluruh 

kuantitas dari barang yang sama, dan kemudian lanjut ke langkah berikutnya, dari pada 

membuat satu bagian dari awal hingga akhir, dan kemudian ke bagian berikutnya. 

Beberapa kegiatan, seperti memesan pasokkan dan menunggu pengiriman akan tetap 

memakan waktu yang sama terlepas dari apakah Anda membuat satu bagian saja atau 

banyak bagian. Sementara langkah lain akan memakan waktu yang lebih lama untuk 

pembuatan bagian yang lebih banyak. Mulai dari tanggal batas waktu pengiriman dan 

hitung mundur guna menemukan tanggal untuk memulai pembuatan pesanan.  

 
4. Membuat Gantt chart.  

Anda dapat membuat grafik untuk memvisualisasikan langkah yang diperlukan untuk 

membuat produk, urutan yang perlu dilakukan, dan banyak waktu yang diperlukan. Gantt 

chart adalah grafik batang atau grafik garis yang menunjukkan indikasi waktu pada bidang 

horizontal, dan tugas pada bidang vertikal. Grafik ini berguna untuk perencanaan dan 

pemvisualisasian bagaimana produksi akan berlanjut. Berikut adalah contoh grafik yang 

menunjukkan hal yang perlu dilakukan untuk memenuhi pesanan tertentu. 

 
 

 
 

 
Tabel 7.3. Gantt Chart 

Jumlah 

Hari 

Kegiatan Mg 1 Mg 2 Mg 3 Mg 4 Mg 5 Mg 6 Mg 7 Mg 8 Batas 

Waktu 

14 1. Memesan, 

menerima 

pasokkan 

yang 

        

Gantt Chart 
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masih 

dikemas 

6 2.          

2 3.           

5 4.           

3 5.           

6 6.          

8 7.           

3 8. 

Pengemasan 

          

2 9. Pengiriman           

 
Grafik ini memungkinkan Anda untuk melihat: 

• Tugas membutuhkan jumlah waktu yang berbeda. Beberapa lebih aktif, beberapa 

lebih pasif, seperti menunggu pasokkan untuk dikirimkan. 

• Beberapa tugas saling bertindihan/overlap. 

• Membutuhkan waktu dua minggu untuk mendapatkan pasokkan. Anda tidak bisa 

memulai produksi hingga minggu ke-3. 

• Minggu 5 diblok. Tidak ada kegiatan yang akan berjalan. Minggu tersebut mungkin 

diperuntukkan untuk hari libur atau jdwal liburan yang telah dijdwalkan, atau waktu 

yang telah diperuntukkan untuk memulai pekerjaan yang lain. 

• Minggu 4 adalah minggu yang sangat padat yang berisi tiga kegiatan berbeda 

yang berjalan bersamaan, mulai dan berakhir pada waktu berbeda. Minggu ini 

berpotensi menimbulkan masalah dan Anda perlu lebih mempersiapkan diri ldan 

lebih cermat. 

• Pesanan selesai pada akhir minggu 7 dan dikemas pada awal minggu 8, tetapi tidak 

dijadwalkan untuk dikirimkan hingga tiga hari berikutnya pada minggu 9. Hal ini 

adalah waktu tambahan yang telah diperhitungkan oleh produsen, untuk 

mengalokasikan waktu tambahan apabila ada masalah yang timbul tanpa diduga 

sehingga proses produksi memakan waktu lebih lama dari perkiraan.  

 

 

7.4. Menelusuri Produksi 

 
Menelusuri produksi melibatkan memastikan setiap rincian pemesanan dan produksinya 

berjalan bersamaan. Hal ini melibatkan menelusuri pemesanan melalui seluruh tahapan 

produksi, dari pemesanan pembelian hingga pengiriman, pembuatan invoice, dan 

penyelesaian seluruh bayaran yang telah diterima. Hal ini juga memberikan catatan yang 

lengkap terkait pengalaman produksi, yang dapat Anda gunakan untuk menentukan 

bottlenecks dan bidang yang bermasalah yang terdapat pada sistem produksi saat ini. Hal 

ini dapat ditingkatkan di masa depan dan menjadi lebih menguntungkan utnuk bisnis Anda. 

 

Seluruh dokumen, invoices, kwitansi dan komunikasi untuk pemesanan seluruhnya perlu 

disimpan dalam satu tempat. Dengan seluruh informasi ini, Anda seharusnya memiliki 

catatan yang lengkap atas sejarah pemesanan, dan dapat memperhitungkan biaya 
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keseluruhan Anda untuk memenuhi pesanan (dan menentukan apakah menguntungkan), 

dan mencari cara untuk meningkatkan sistem produksi di masa depan. Dengan sistem 

penelusuran yang teratur Anda juga memiliki seluruh rincian dan tidak perlu mencari 

informasi apapun jika munful pertanyaan terkait pesanan. 

 
Terdapat cara berbeda untuk mengumpulkan dan menata ifnormasi, dan membutuhkan 

pemikiran dan waktu untuk menentukan sistem penelusuran yang terbaik untuk situasi Anda. 

Sistem berupa grafik sederhana yang ditempelkan di dinding hingga program komputer 

yang rumit: 

• Produksi pesanan sederhana terkadang ditelusuri secara langsung di kalender dan 

grafik yang dibuat untuk merencanakan produksi. Akan lebih mudah jika grafik ini 

dibuat pada papan tulis kapur yang besar atau di papan tulis spidol yang digantung 

di dinding yang dapat dilihat oleh setiap orang yang memerlukan guna 

menambahkan atau meninjau informasi. Anda masih memerlukan ruang untuk PO 

dan komunikasi lainnya. 

• Seni grafis dan bisnis percetakkan juga menggunakan sebuah tiket pekerjaan / job 

ticket (disebut juga amplop produksi) untuk menyimpan seluruh rincian pemesanan 

di satu tempat. Sebuah folder loose-leaf juga bekerja dengan cara yang sama. 

• Pabirk berskala besar menggunakan perangkat lunak khusus pada komputer yang 

memiliki jaringan. 

 

 

7.5. Manajemen Bahan Baku Mentah 

 
Bahan baku mentah adalah bahan dasar untuk membuat produk Anda, termasuk bahan 

yang tidak terlihat seperti perekat dan paku. Jangan pernah menggunakan bahan baku 

yang dilarang, hasil pencurian, atau yang dihasilkan secara illegal pada produk Anda. 

Coba untuk mencari bahan baku pengganti yang lebih aman untuk bahan yang 

berbahaya, berancun, atau merusak lingkungan setiap kali hal tersebut memungkinkan. 

 

Seperti halnya pembeli Anda bergantung pada pasokkan produk yang dapat diandalkan, 

bisnis Anda sangat bergantung pada pasokkan bahan baku mentah dengan kualitas yang 

konsisten dan yang dapat diandalkan. Anda tidak dapat memrpoduksi pesanan dengan 

akurat atau mengirimkannya dengan tempat waktu jika bahan baku Anda tidak tersedia 

atau kualitasnya di bawah standar. Bahan baku yang defektif dapat menimbulkan kerugian 

pada bisnis Anda, dan kerugian tersebut tidak hanya terbatas pada kerugian materiil.  

 
 
 

 
 

• Belihan bahan baku dari pemasok yang baik dan batasi jumlah pemasok Anda. Jika 

Anda membeli dari 2 hingga 3 pemasok yan gbaik dan dapat diandalkan, Anda 

Tips 
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dapat membangun hubungan yang kokoh dan dapat menjadi salah satu 

pelanggan mereka yang baik dan dapat diandalkan. Dengan dmeikian biasanya 

Anda dapat memperoleh harga yang terbaik, danmasih memiliki sumber cadangan 

yang baik jika salah satu pemasok sedang bermasalah. Jika Anda secara konsisten 

memesan dan membayar tepat waktu, mereka akan lebih mungkin 

mengakomodasi kebutuhan mendadak Anda. 

 
Pemasok yang baik 

Kualitas apa yang perlu dimiliki pemasok Anda? Ingat, layanan pelanggan yang dituntut 

oleh pembelil dair Anda, Anda juga memiliki hak untuk menuntut hal yang sama dari 

pemasok Anda. 

 
Pemasok yang baik Pemasok yang buruk 

• Mengirim tepat waktu dengan 

jumlah yang tepat 

• Memasok bahan baku dengan 

kualitas yang konsisten 

• Menetapkan harga dan syarat yang 

adil 

• Bekerjasama utuk menyelesaikan 

masalah 

 

• Mengirimkan melampaui atau 

mendahului waktu pengiriman dan 

dengan jumlah yang salah 

• Memasok bahan baku yang defektif 

dan tidak konsisten kualitasnya 

• Mengenakan harg ayang mahal 

atau syarat yang buruk 

• Tidak bersedia membantu untuk 

menyelesaikan masalah. 

 
 
Bagaimana dan kapan Anda memesan bahan baku bergantung pada keadaan bisnis 

Anda dan produksi Anda saat ini. Jumlah bahan baku mentah yang ideal untuk 

memastikan inventori anda tetap seimbang dan mencukupi untuk memenuhi pesanan saat 

ini serta memiliki bahan baku ekstra untuk kerusakkan yang tidak terduga dan yang 

terbuang sia-sia, tetpai tidak terlalu banyak sehingga dapat memberikan pengaruh negatif 

terhadap perputaran uang Anda dan membuat masalah penyimpanan. Sangat jarang 

untuk ada waktu atau cara yang sempurna untuk membeli bahan baku. Meskipun 

demikian, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkkan: 

 
1. Order lead-time 

• Berapa lama lebih awal Anda perlu memesan bahan baku mentah sebelum 

dikirimkan? 

2. Pemrosesan bahan baku 

• Apakah Anda perlu memproses bahan baku Anda sebelum Anda bisa 

mengunakannya untuk pembuatan produk Anda? (Contohnya, apakah Anda perlu 

untuk mewarnai atau mencuci kain?)  

• Berapa lama waktu yang diperlukan? 

3. Ketersediaan musiman 

• Jika bahan baku hanya tersedia pada musim tertentu, Anda harus mengantisipasi 

kebutuhan di masa depan dan memesan dengan jumlah yang cukup banyak 
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supaya mencukupi hingga musim tersebut datang kembali. 

4. Masa pakai untuk dapat digunakan (keusangan dan pembusukkan) 

• Apakah ada bahan baku Anda yang memiliki masa pakai tertentu yang tidak lagi 

dapat digunakan setelah lama waktu tertentu? Jika demikian, hanya pesan bahan 

baku yang dapat Anda gunakan selama masa pakainya. 

5. Fasilitas penyimpanan 

• Apakah Anda memiliki fasilitas penyimpanan yang memadai, termasuk ruang dan 

kondisi yang sesuai untuk menyimpan bahan baku dalam kondisi yang baik hingga 

Anda perlu menggunakannya? 

6. Membiayai bahan baku 

• Anda perlu memiliki perputaran uang yang tersedia untuk membayar bahan baku 

hingga Anda mendapatkan bayaran untuk pesanan yang terjual. Memesan dalam 

jumlah besar memakan biaya lebih besar di awal, tetapi Anda dapat memperoleh 

potongan harga untuk pesanan dalam jumlah besar. Pertimbangkan untuk 

menggabungkan pemesanan Anda dengan pengrajin yang lain. 

7. Limbah: 

• Terakhir, ketika Anda siap untuk memesan, perhitungkan jumlah bahan baku yang 

mentah yang Anda perlukan termasuk limbah, dan tambahkan jumlah ekstra untuk 

dapat mencakup bahan yang rusak dan defektif, baik pada pasokkan bahan baku 

mentah baik dalam produksi. 

 

 

7.6. Tenaga Kerja dengan Keterampilan yang Memadai 

 
Terlepas apakah produk Anda dibuat olelh Anda sendiri, oleh keluarga Anda, atau dengan 

bantuan pihak yang terlatih, setiap orang perlu untuk memiliki keterampilan yang tepat 

untuk membuat produk Anda, dan dapat menyediakan waktu ketika dibutuhkan, dan 

dapat diandalkan. 

 
Analisis tempat kerja Anda: 

• Apa keterampilan yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk Anda? 

• Apa yang dilibatkan dalam proses produksi? 

• Apakah pengrajin Anda telah terlatih dengan memadai atau apakah mereka perlu 

latihan tambahan di bidang tertentu? 

• Apa langkah produksi yang perlu dibagi di antara para pekerja? 

• Apakah pekerja yang sama dapat melaksanakan lebih dari satu tugas? 

• Apakah para pekerja Anda fleksibel dan dapat dengan cepat “menyesuaikan diri” 

dan melaksanakan tugas yang lain bila diperlukan? 

• Berapa banyak supervise yang diperlukan oleh pekerja Anda? 

• Siapa yang memutuskan cara menyelesaikan masalah yang timbul tiba-tiba? 

Apakah ada orang lain yang mampu mengambil keputusan? 

• Apakah ada pekerja yang terlatih untuk memperbaiki mesin? Apakah orang 

tersebut selalu siap sedia? 

• Kapan Anda membutuhkan pekerja Anda untuk setiap tahapan? Penuh waktu, 
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paruh waktu, musiman? 

• Apakah tempat kerja Anda memenuhi kebutuhan Anda saat ini atau apakah Anda 

kekurangan pekerja? Dapatkah Anda memperluas produksi Anda dengan tenaga 

kerja Anda saat ini ataukah Anda perlu mempekerjakan dan melatih lebih banyak 

pengrajin? 

 

 

7.7. Mesin dan Peralatan 

 
Memiliki mesin dan peralatan yang tepat penting untuk memuluskan produksi Anda. Analisis 

perlengkapan Anda: 

• Mesin dan peralatan apa yang diperlukan untuk memproduksi produk Anda? 

• Apakah pengrajin Anda telah dilatih dengan memadai untuk menggunakan mesin 

dan peralatan dengan tepat? 

• Apakah semua perlengkapan Anda berfungsi dengan baik? 

• Apakah Anda memiliki jadwal pemeliharaan teratur untuk memeriksa dan menservis 

guna mencegah kerusakkan? 

• Apakah Anda punya suku cadang yang memadai dan alat pengganti dalam stok 

guna menghindari penghentian produksi saat terjadi kerusakkan? 

• Siapa yang memperbaiki dan memelihara perlengkapan Anda? 

• Berapa banyak pengawasan yang diperlukan untuk perlengkapan Anda? 

• Dapatkah perlengkapan Anda menjalankan lebih dari satu tugas? 

• Bagaimana setiap bagian digunakan? Setiap saat, kadang-kadang, musiman? 

Apakah Anda mampu memaksimalkan penggunaannya? 

• Apakah Anda punya cukup bahan bakar dan pasokkan untuk menjaga 

perlengkapan Anda tetap bekerja? Apakah Anda punya cadangan untuk keadaan 

darurat? 

• Apakah Anda punya perlengkapan pengaman yang memadai? Mekanisme 

penghentian demi keamanan? Perlengkapan darurat yang mudah dijangkau? 

Apakah setiap orang tahu cara menggunakannya dan apa yang perlu dilakukan 

dalam keadaan darurat? 

• Apakah perlengkapan Anda memenuhi kebutuhan Anda saat ini? Dapatkah Anda 

memperluas produksi dengan mesin yang Anda miliki saat ini? 

 

 

7.8. Tempat Kerja dan Penyimpanan 

 
Mengatur dan menata bengkel untuk alur kerja yang optimum dapat mempercepat 

produksi, meningkatkan jaminan mutu, dan mengurangi jumlah produk yang patah dan 

rusak. Selalu pertimbangkan keselamatan dan kesehatan pekerja Anda sebagai hal yang 

paling utama, dan jangan pernah mengurangi pelatihan yang memadai, perlengkapan 

keamanan, pencahayaan, ventilais dan perlindungan dari bahan baku yang berbahaya. 

Sebesar apapun bengkel Anda, selalu terapkan housekeeping yang baik dan jaga agar 
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tetap bersih dan bebas dari sampah, kelebihan bahan baku mentah, bagian, peralatan, 

barang pribadi, bahan baku yang defektif, dan orang yang tidak terlibat dalam produksi; 

jaga bengkel tetap teratur dan kembalikan barang ke tempatnya setelah digunakan. 

 

Area kerja harus mengalir dengan urutan yang sama dengan urutan produksi. Lebih mudah 

untuk menelusuri produksi ketika bergerak kea rah yang sama, tanpa perlu menghitung 

mundur. Tata letak bengkel yang paling umum adalah linier.segaris, ketika bahan baku 

masuk dari satu ujung dan barang akhir keluar di ujung yang satunya, atau bisa juga 

terdapat tempat yang sama untuk masuk dan keluar, tata letak “jalur balapan” dimana 

produksi bergerak mengelilingi bengkel. Banyak bengkel, dalam upaya untuk 

memaksimalkan penggunaan tempat dan perlengkapan, menggunakan tempat dan 

perlengkapan untuk lebih dari satu tugas. Jika Anda melakukan hal ini, Anda harus lebih 

berhati-hati karena penggunaan untuk “tugas ganda” dapat mengakibatkan kesalahan 

dalam produksi, dan bahkan menghalangi pelaksanaan langkah berikutnya hingga area 

tau perlengkapan bebas dan dibersihkan, sehingga memperlambat produksi. 

 
Meskipun tidak ada area kerja yang ideal, coba untuk menggabungkan hal berikut ini 

sebisa mungkin: 

• Pisahkan area penyimpanan dan kerja untuk bahan baku, setiap tahapan produksi, 

produk akhir, dan bahan baku kemasan 

• Gandakan alat yang digunakan lebih dari satu tahap produksi, seperti gunting, palu, 

pengukur, dll. jadi pekerja tidak perlu bolak-balik mengelilingi bengkel, dan alat 

tersebut siap digunakan di setiap tempat ketika dibutuhkan di lain kesempatan; atau 

hilang 

• Lorong yang cukup lebar sehingga pekerja tidak bertabrakkan satu dengan yang 

lain atau dengan perlengkapan, terutama saat membawa barang 

• Tempat penyimpanan yang memadai, tidak terlalu padat, ditata dengan logis, dan 

dilabel dengan baik sehingga mudah untuk menemukan barang yang dicari 

• Tempat penyimpanan untuk bahan baku mentah di dekat tempat masuk, dan 

kemasan pesanan yang diletakkan di dekat pintu keluar 

• Kendali suhu yang optimum (suhu, kelembaban, cahaya, debu, dll.) guna 

memaksimalkan masa pakai yang berguna  dari bahan baku 

• Tempat dengan pencahayaan, ventilasi dan kendali suhu yang baik sehingga 

nyaman dan aman untuk pekerja 

• Bengkel yang mudah dibersihkan dan dijaga kebersihannya. 

 
 

7.9. Produksi yang Tepat Waktu 

 
Produksi yang tepat waktu / Just-In-Time (JIT) production, adalah filosofi manajemen yang 

berusaha untuk membuat produksi lebih efisien dengan hanya menghasilkan produk yang 

tepat hanya ketika dibutuhkan. Sistem JIT meningkatkan laba dengan mengurangitingkat 

inventori dan biaya dari produk akhir dan bahan baku mentah, meningkatkan kualitas 

produk, mengurangi produksi dan waktu cadangan penghantaran, dan mengurangi biaya 
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lain.  

 
JIT dapat membantu bengkel seni bekerja dengan lebih efisien dan meningkatkan laba. 

Prinsip utama dari JIT adalah untuk: 

1. Menghasilkan produk hanya ketika dibutuhkan (vs. menghasilkan produk lebih 

dahulu guna mengantisipasi pesanan) 

2. Meminimlakan biaya dengan meminimalkan limbah dan meningkatkan kualitas. 

 
Sistem JIT, atau tarikkan, membutuhkan: 

• Produksi yang cepat, dan fleksibel sehingga Anda dapat menanggapi dengan 

cepat atas perubahan yang dituntut dari produk 

• Komunikasi yang baik sehingga Anda mengetahui permintaan tersebut secepat 

mungkin. 

 
 

 
 

• Ini merupakan kemampuan yang baik untuk dimiliki setiap bisnis, terlepas dari sistem 

produksinya 

• Memanfaatkan sistem pemesanan yang sepi dan tetap mempekerjakan karyawan 

• Mendapatkan keunggulan dari pesanan berulang dalam jumlah besar yang Anda 

peroleh dari pelanggan 

• Memproduksi untuk acara yang akan datang 

• Memasok ulang toko retail Anda, jika Anda memiliki toko seperti ini. 

 
Terdapat resiko untuk memproduksi untuk inventori tanpa pesanan, termasuk produk yang 

mungkin tidak akan pernah terjual, dan ketika perputaran uang Anda terbatas hingga 

akhirnya inventori tersebut terjual. Di sisi lain, untuk waktu dimana Anda perlu meningkatan 

kapasitas produk untuk sementara waktu, atau ketika Anda menerima pesanan yang tidak 

biasa besar jumlahnya, coba untuk menggunakan waktu lembur yang terjadwal, 

menambah staf sementara, dan menggunakan produsen lain (subscontracting) untuk 

membantu Anda memenuhi pesanan tersebut. 

 

 

7.10. Mengatasi Bottlenecks dan Bencana 

 
Bottlenecks adalah kondisi atau situasi yang memperlambat atau menghentikan kemajuan. 

Bottlenecks sebagian besar berasal dari proses produksi, orang, dan faktor eksternal yang 

tidak dapat dikendalikan seperti cuaca atau bencana alam. Produksi akan terhenti bila: 

• Anda tidak memiliki seluruh bahan baku yang tersedia dalam jumlah yang 

mencukupi ketika dibutuhkan. 

• Anda tidak memiliki pengrajin atau Anda tidak memiliki keterampilan yang 

dibutuhkan untuk produk Anda 

Tips 
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• Anda tidak memiliki perputaran uang yang tersedia atau dana untuk membayar 

bahan baku atau pekerja 

• Terjadi bencana alam atau situasi politik yang menghalangi bengkel beroperasi. 

 
Produksi akan melambat jika: 

• Jika tempat kerja Anda tidak ditata untuk pergerakkan optimum untuk orang dan 

produk Anda 

• Peralatan dan perlengkapan Anda tidak siap untuk tugas yang Anda kerjakan atau 

membutuhkan pemeliharaan 

• Manajemen atau supervisor tidak siap sedia dan tidak ada orang lain yang dapat 

membuat keputusan 

• Kalender dipenuhi hari libur dan hari lainnya yang tidak digunakan untuk bekerja 

• Pekerja memiliki tanggung jawab lainnya yang lebih mendesak, termasuk tugas 

pertanian 

• Pekerja khawatir akan keselamatan mereka dan lebih hati-hati dan bergerak 

dengan lebih lambat. 

 
Bahkan sistem produksi yang paling baik akan perlu beradaptasi dengan keadaan yang 

tidak terduga dan bencana alam. Anda mungkin menghadapi banjir, atau beberapa 

bahan baku Anda tiba dalam keadaan tidak dapat digunakan atau tidak tersedia, dari 

setiap pemasok. Meskipun Anda tidak dapat memikirkan setiap skenario yang mungkin 

terjadi, coba untuk membuat rencana cadangan untuk setiap langkah. Anda sebaiknya 

memiliki: 

• Beberapa pemasok bahan baku mentah 

• Bahan baku dalam jumlah yang sedikit lebih banyak di stok daripada yang 

dibutuhkan, bahkan di atas tingkat pemborosan (tetapi tidak begitu banyak 

sehingga perputaran uang Anda menjadi terlalu ketat karena digunakan untuk 

inventori bahan baku mentah yang berlebihan) 

• Pengrajin terlatih tambahan, dan pengrajin yang terlatih untuk lebih dari satu tugas 

• Suku cadang untuk mesin 

• Sumber listrik cadangan 

• Sumber pendanaan potensial 

• Komunikasi teratur dengan pembeli 

 
Bencana alam mempengaruhi baik Anda maupun pelanggan Anda. Apapun masalahnya, 

segera beritahu pembeli anda. Seringkali solusi dapat ditemukan dan pesanan dapat 

terselamatkan. Pembeli Anda akan menghormati profesionalisme, kejujuran dan 

kesegeraan Anda dalam berkomunikasi, jadi bahkan ketika pesanan tidak dapat 

diselamatkan, Anda dapat mempertahankan hubungan dan mungkin dapat memperoleh 

pesanan lagi dari pembeli tersebut di masa depan. 

 

Jika permintaan pembeli terlalu sulit untuk dipenuhi atau jika Anda punya saran lain, 

hubungi pembeli dan tanyakan. Jangan membuat keputusan atau perubahan atas nama 

pembeli karena Anda mungkin tidak mengetahui alasan dari permintaan tersebut, atau 
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seberapa penting permitnaan tersebut. Mungkin Anda berdua dapat mencari jalan keluar 

yang terbaik untuk kedua belah pihak. Jika tidak berhasil, tolak pesanan pada saat itu juga, 

sebelum Anda menginvestasikan waktu dan uang untuk sesuatu yang tidak dapat 

diselesaikan, sehingga pembeli Anda punya cukup waktu untuk membeli produk lain. 

 

Jika terjadi hal yang tidak diduga yang menhalangi Anda untuk memenuhi pesanan 

dengan tepat waktu, Anda mungkin dapat menyelamatkan pesanan. Evaluasi jika biaya 

yang akan ditimbukan sepadan dengan usaha Anda, ingatlah bahwa menjaga niat baik 

dan reputasi Anda sebagai pihak yang dapat diandalkan dan professional adalah hal yang 

sangat penting dan akan mempengaruhi bisnis Anda di masa depan. Terdapat hal yang 

lebih penting daripada tambahan biaya dalam jangka pendek. Sekali lagi, segera hubungi 

embeli Anda, dan tawarkan untuk melakukan sesuatu yang sepadan untuk pembeli untuk 

melanjutkan pemesanan, seperti: 

• Mengirim dengan metode yang lebih cepat tetapi lebih mahal, yang akan Anda 

tanggung biayanya 

• Memberikan potongan harga sebagai kompensasi keterlambatan pengiriman 

• Membagi pesannan dalam dua atau tiga pengiriman. 
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Jaminan 

Mutu 
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8. Jaminan Mutu 
 

 
 
 
 
Jaminan mutu adalah cara Anda memastikan bahwa produk Anda seragam (memiliki 

kualitas yang konsisten) dan memenuhi atau melampaui standar yang telah ditetapkan 

oleh pelanggan Anda. Hal ini meliputi spesifikasi, seperti harga, keahlian, bahan baku, 

desain, warna, ukuran, gaya, tekstur, berat, hasil akhir, pelabelan, kemasan, pengemasan, 

dan metode pengiriman. 

 

Produksi yang efisien dan sistem jjaminan mutu memampukan Anda untuk memenuhi 

harapan dan kebutuhan pembeli Anda serta meningkatkan bisnis Anda. Penting untuk 

membangun standar dan sistem jaminan mutu yang khusus guna memastikan bahwa Anda 

dapat memenuhinya, terutama jika Anda men-sub-kontrakkan pekerjaan Anda kepada 

produsen lain. Kualitas produksi juga harus memenuhi mutu sampel yang menjadi dasar 

pemesanan. Produk yang defektif atau di bawah standar adalah penyia-nyiaan bahan 

baku, waktu, uang dan usaha karena tidak dapat dijual, atau jika dijual maka akan 

menimbulkan pengaduan atau tuntutan untuk penggantian, dan dapat membuat pembeli 

Anda tidak ingin memesan dari Anda lagi. Pembeli memiliki hak untuk mengembalikan 

apapun, yang harus Anda tanggung biayanya, apabila produk tersebut tidak sesuai 

dengan PO atau sampel yang telah Anda tunjukkan. 

 

Jaminan mutu harus terjadi di setiap tahap produksi, dimulai dari bahan baku mentah 

Anda. Ini merupakan tahap pertama dimana Anda dapat menemukan masalah, semakin 

cepat Anda menyelesaikannya maka Anda dapat mencegah masalah tersebut menjadi 

membesar atau mencegah masalah merusak produksi Anda. Apabila Anda memiliki 

masalah jaminan mutu yang tidak dapat diperbaiki, menemukan masalah sedini mungkin 

memampukan Anda untuk menghentikan produksi dengan segera daripada meneruskan 

investasi pada sesuatu yang tidak dapat dijual. Jaminan mutu yang berkelanjutan juga 

akan mencegah Anda merusak pekerjaan yang baik di tahap akhir produksi. Jaminan mutu 

juga membantu Anda memastikan produksi berjalan mulus. 

 

TUJUAN: 

• Memberikan ikhtisar mengenai jaminan mutu melalui proses produksi 

• Menjabarkan beberapa elemen utama guna memastikan kualitas yang 

konsisten 

 

PANDUAN PELATIHAN: 

• Hal ini dibahas pada sesi 6  
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Guna memastikan mutu, Anda memerlukan sistem yang dapat dilaksanakan dengan 

pekerja yang ditunjuk yang bertanggung jawab atas mutu di setiap tahapan proses 

produksi. Grafik Gantt yang anda buat di sesi sebelumnya dapat membantu Anda untuk 

menentukan apakah pemeriksaan jaminan mutu harus dilaksanakan, dan pemeriksaan ini 

dapat dijadwalkan di kalender produksi anda, dan ditelusuri pada job ticket. 

 

 

8.1. Bahan Baku Mentah 

 
Langkah pertama dalam mempertahankan mutu adalah pemilihan bahan baku yang akan 

digunakan secara cermat. Bahan baku harus memiliki mutu yang sama dengan sampel 

yang Anda kirimkan ke pembeli. Jika bahan baku yang sama tidak tersedia atau perlu 

digantikan. Pembeli harus diberitahu. Seluruh bahan baku harus diperiksa mutunya. 

Contohnya, kayu harus dikeringkan dengan sesuai jika tidak maka produk akhir akan retak, 

tekstil harus diperiksa apakah warnanya luntur dan apakah akan menyusut, dan 

pengepasan dan pengencangan harus berfungsi dengan sesuai dan tahan lama. Seluruh 

bahan baku yan gdigunakan harus konsisten mutu dan warnanya. Secara umum, bukan 

merupakan ide yang baik untuk mengkompromikan kualitas demi menghemat biaya 

dengan menggunakan bahan baku yang murah, tetapi dibuat dengan buruk. Membayar 

lebih mahal untuk bahan baku yang berkualitas baik akan terbayarkan dalam jangka 

panjang karena membangun kepercayaan pembeli akan produk Anda. 

 
 

8.2. Proses Produksi 

 
Beberapa pembeli mungkin meminta sampel produksi (foto atau proudk sesungguhnya) 

dikirimkan sehingga dapat disetujui sebelum pesanan dikirimkan guna memastikan bahwa 

produk tersebut memenuhi spesifikasi yang ditentukan. Jaminan mutu melalui seluruh 

tahapan produksi dapat membantu mengidentifikasi kesalahan dan memperbaiki 

kesealahan tersebut sebelum menimbulkan kesalahan yang berbiaya mahal. Gunakan 

daftar cek jaminan mutu yang menyeluruh untuk memonitor konsistensi dan mutu produksi 

Anda. Lihat menggandakan sampel (sesi 8.6) untuk mendapatkan informasi lebih lengkap.  

 
 

8.3. Melatih Pekerja 

 
Kerajinan tangan seringkali dibuat di bengkel kecil, dna pesanan dalam jumlah besar dapat 

dipenuhi oleh sejumlah produsen berbeda. Dalam kasus ini, perhatian lebih harus diberikan 

guna memastikan bahwa produk akhir seluruhnya seraga dan sama dengan sampel. 

Pelatihan dan komunikasi yang baik antar pengrajin adalah hal yang krusial. Pengrajin harus 

menyadari hal ini melibatkan apa saja dan cara untuk memenuhi persyaratan mutu. Seluruh 

pengrajin harus dilataih dalam hal memeriksa mutu saat emmbuat produk dan harus 

disediakan dengan daftar cek terkait hal yang harus diamati saat memonitor mutu produksi 

mereka. 
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8.4. Kondisi Kerja 

 
Mutu yang baik juga merupakan faktor dalam kondisi kerja pengrajin. Kondisi kerja meliputi 

hal seperti gaji yang adil, tempat kerja dan perlengkapan yang memadai, dan insentif 

pekerja. Harga yang dibayarkan pada pengrajin mempengaruhi mutu produksi, demikian 

juga dengan waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi pesanan. Jika pengrajin harus 

memproduksi pesanan dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat, hal ini dapat 

menimbulkan hasil yang mutunya berkurang. Jika pengrajin dibayar upah yang rendah, 

maka pengrajin memiliki sedikit insentif untuk menginvestasikan waktu mereka untuk 

membuat berang bermutu baik. 

 

Terakhir, produksi mutu yan gbaik juga bergantung pada kondisi bengkel. Area kerja harus 

dijaga bersih dan pengrajin harus memiliki seluruh peralatan yang sesuai yang dibutuhkan. 

Terkadang sesuatu sesederhana memastikan pengrajin memikliki alat ukur dapat membuat 

perbedaan yang signifikan. 

 

8.5. Kemasan Pelindung dan Pengemasan 

 

Mutu juga dapat berkurang jika produk tidak dikemas dengan sesuai untuk pengiriman. 

Produk bisa saja telah dibuat dengan baik, tetapi rusak saat diikirimkan, sehingga 

mengakibatkan kerugian. Seluruh kotak produk dapat tiba dalam keadaan rusak karena 

dikemas ketika masih basah, dikemas terlalu ketat atau tanpa perlindungan yan 

gmemadai. Jaminan mutu juga meliputi produk kemasan sehingga produk terlindung dari 

kerusakkan hingga sampai di tempat pembeli. Pengemasan yang sesuai adalah tanggung 

jawab produsen. 

 

 

8.6. Menggandakan Sampel 

 
Setiap kali Anda membuat sampel, Anda perlu membuat dua buah. Satu untuk dikirim ke 

calon pelanggan, sementara yang satunya Anda simpan sebagai jaminan mutu, catatan, 

sekaligus catatan rincian mengenai cara pembuatannya. Dengan demikian Anda akan 

selalu dapat mengacu documen tersebut dan membandingkan produk dengan sampel di 

setiap tahapan, guna memastikan Anda memnuhi spesifikasi yang diharapkan pembeli. 

Penting untuk menjaga mutu. Bahkan ketika Anda harus membuat dan mengirim sampel 

dengan segera, buat dua buah dalam waktu yang bersamaan, label salinan Anda dengan 

informasi pembeli. Dengan salinan sampel di tangan Anda, Anda dapat mendiskusikan 

perubahan dengan pembeli dengan lebih mudah, dan membuatnya dengan tepat. 

Contohnya, jika Anda diminta menggunakan warna hijau yang lebih gelap, Anda dapat 

melihat warna asli yang Anda kirimkan ke pembeli. Ingatlah pembeli memiliki sampel, jadi 

jika pesanan tidak memenuhi sampe, mereka memiliki bukti. Anda harus memiliki bukti 

bahwa Anda mengikuti sampel yang telah disetujui, dengan menyimpan salinan sampel 
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aktual yang telah disetujui.  

 
 

8.7. Jaminan mutu yang efektif – Tinjauan 

 
Beberapa elemen utama dari jaminan mutu meliputi: 

• Memeriksa jaminan mutu pada beberapa titik melalui keseluruhan proses produksi. 

• Menggunakan daftar cek jaminan mutu yang menyeluruh untuk memonitor 

konsistensi dan mutu produksi Anda. 

• Menyediakan daftar cek untuk seluruh tahapan produksi dan memastikan semua 

pengrajin tahu cara memeriksa masalah mutu saat membuat produk. 

• Membuat dan menyimpan sampel yang sama dengan yang dikirimkan ke pembeli. 

• Menelusuri dan menjaga mutu: 

• Bahan baku 

• Proses produksi 

• Pelatihan pekerja 

• Kondisi kerja 

• Kemasan pelindung dan pengemasan 

 
 

Tabel 6C: Daftar Cek Jaminan Mutu Sampel Y/T 

Warna 

Apakah warna sesuai dengan warna yang diminta dalam pesanan? 

Apakah sesuai dengan sampel? 

Apakah warna konsisten pada seluruh produk? Apakah warna retak, 

menghilang jika tergesek atau memudar? 

 

Bahan baku 

Apakah mutu bahan baku sama dengan sampel? 

Apakah mutu konsisten pada seluruh produk yang dihasilkan untuk 

pemesanan pembelian? 

 

Aroma 

Apakah produk Anda mengeluarkan aroma noda, cat, pengasapan, tinta 

kain, tanah, insektisida, jamur atau asap rokok? Kemungkinannya pembeli 

Anda akan menyadari aroma ini dan memberikan pengaduan. Pastikan 

Anda memberikan udara yang mencukupi pada produk Anda sebelum 

dikemas untuk dikirimkan. 

 

Ukuran dan 

dimensi 

Apakah produk memiliki ukuran yang sama dengan sampel aslinya atau 

pesanan yang diminta? 

Apakah dimensi digandakan dengan tepat pada produksi? 

Apakah berat produk akhir sama dengan sampel aslinya? 

 

Hasil akhir 

Apakah hasil akhir dan hiasan yang diminta telah ditambahkan? 

Apakah benar-benar sesuai dengan yang terdapat pada sampel contoh 

dan pemesanan pembelian? 

 

Pembuatan Apakah Anda menggunakan pengrajin terlatih yang terampil dan  

Daftar Cek 
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menggunakan alat dan teknologi yang sesuai untuk menghasilkan produk 

yang bermutu? 

Penyimpanan 
Apakah iklim pada area penyimpanan dikendalikan? Apakah ada jamur> 

Serangga? Apakah tingkat kelembapan memadai? 
 

Kemasan 
Apakah mutu label, kartu/tag, dan pembungkus atau kantong sesuai 

permohonan? 
 

Pengemasan 

Apakah bahan baku pengemasan dalam kondisi yan gbaik? Apakah 

kotak cukup kuat untuk menahan penanganan yang kasar? Apakah isi 

aman dari dampak cuaca? 

 

Pesanan yang 

mendesak 

Jika Anda berusaha memenuhi batas waktu, apakah batas waktu itu 

mengurangi mutu dari produk? 
 

Lain-lain   

Lain-lain   

Lain-lain   
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Penentuan Biaya 

dan Harga 
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9. Penentuan Biaya dan Harga 

 

 

9.1. Perbedaan Antara Penentuan Harga dan Biaya 

 
Biaya itu perhitungan matematis. Biaya adalah biaya yang sesungguhnya dihabiskan untuk 

membuat produk. Harga lebih berupa sebuah penghargaan. Harga adalah nilai yang Anda 

kenakan pada produk yang Anda jual, berapa banyak uang yang bersedia dibayarkan 

pasar. harga juga merupakan perbandingan atas jumlah yang dikenakan pesaing Anda. 

Agar mampu menentukan harga sebuah produk guna memastikan Anda telah meliputi 

semua biaya anda dan menghasilkan laba maka Anda pelru tahu biaya yang dikerahkan 

untuk membuat produk Anda. Penting untuk tahu biaya produksi dari produk Anda. 

 
 

9.2. Penentuan Biaya 

 
Penentuan biaya adalah proses penambahan seluruh pengeluaran termasuk produksi dan 

penjualan sebuah produk. Biaya Anda adalah seluruh hal yang dibutuhkan dalam 

pembuatan produk Anda dan pengelolaan bisnis Anda.  

 
Biaya langsung vs. tidak langsung 

Biaya langsung adalah bahan baku fisik yang membentuk produk Anda, ditambah biaya 

tenaga kerja dan utilitas untuk membuat produk. Seperti: 

• Bahna baku mentah, termasuk bahan seperti cat, perekat, dan benang yang Anda 

beli untuk berbagai produk 

• Perlengkapan, mesin, dan alat yang langsung digunakan untuk membuat produk 

• Waktu tenaga kerja Anda, dan upah karyawan Anda jika Anda mempekerjakan 

karyawan 

• Limbah: barang yang Anda bayar tetapi Anda buang atau tidak dapat digunakan 

TUJUAN: 

• Memberikan ikhtisar terkait berbagai jenis biaya yang berbeda yang dilibatkan 

• Menghitung cara menentukan biaya produk Anda 

• Memberikan ikhtisar dalam mengelola alur finansial melalui pencatatan yang 

baik 

 

PANDUAN PELATIHAN: 

• Hal ini dibahas pada sesi 7  
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• Bahan baku promosi: kemasan, label, kartu untuk digantungkan, dll. 

 
Biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang anda miliki untuk menjalankan bisnis yang 

tidak akan Anda miliki jika Anda bekerja untuk orang lain atau tidak bekerja sama sekali. 

Sebagian besar, tidak semua dari biaya tidak langsung adalah overheads. Contohnya, 

sebagian dari air dan listrik Anda digunakan untuk menghasilkan produk dan sebagian 

untuk menjalankan bisnis. Hal ini dapat meliputi: 

• Overhead: sewa, utilitas, pajak dan biaya, lisensi, asuransi, dll. 

• Pemeliharaan dan perbaikkan mesin 

• Pengeluaran administrative seperti, pembukuan, pengiriman dan jasa pos 

• Pasokkan kebutuhan kantor: kertas, pulpen, komputer, mesin faks 

• Transportasi dan bahan bakar untuk menjemput bahan baku dan mengirim produk 

• Biaya pengembangan produk baru (bahan baku, tenaga kerja, overhead) 

• Biaya penjualan dan distribusi: biaya pemasaran dan promosi,  termasuk menghadiri 

pameran dan pertunjukkan atau biaya pengiriman untuk mengantarkan produk ke 

pasar atau pembeli 

• Biaya housekeeping  

• Biaya jaminan sosial 

• Jika Anda menanggung biaya transportasi pekerja Anda untuk datang ke bengkel 

• Biaya yang diasosiasikan dengan menghadiri pameran kerajinan dan acara 

penjualan dan promosi lainnya. 

 
Biaya tetap vs. variabel 

Biaya tetap adalah biaya yang tetap sama yang tidak terpengaruh oleh perubahan yang 

terjadi pada produksi, seperti sewa, gaji tetap, dan premi asuransi. Jumlah tetap yang sama 

akan dicantumkan pada catatan Anda. 

 

Biaya variable adalah biaya yang berubah seiring dengan perubahan produksi: bahan 

baku mentah Anda, upah per jam atau harian yang dibayarkan untuk waktu kerja, dan 

utilitas seperti listrik yang dapat bertambah atau berkurang. Kebutuhan ini perlu dihitung 

setiap kali Anda mengerjakan pembukuan Anda. 

 

 

9.3. Pembukuan 

 
Tanpa catatan yang sesuai Anda tidak akan tahu apakah Anda telah mencakup seluruh 

biaya ketika Anda menjual produk Anda. Anda hanya dapat mencakup seluruh 

pengeluaran bisnis Anda dengan mencantumkannya ke dalam harga yang Anda kenakan 

untuk menjual produk Anda. jika, contohnya, Anda tidak memperhitungkan biaya listik 

kedalam harga jual Anda, Anda mungkin tidak akan memiliki uang untuk membayar 

tagihan listrik. Anda harus menghitung seluruh biaya Anda, dan sistem pembukuan yang 

konsisten dan akurat akan memampukan Anda dan akuntan Anda atau pengurus 

pembukuan Anda melakukan hal ini. 
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Terdapat dua metode untuk mengalokasikan tagihan listirik bulanan untuk setiap produk:  

• Menambahkan jumlah ke harga penjualan untuk setiap item, atau 

• Menambahkan persentase dari biaya tidak langsung ke setiap item. 

 
 
 
 
 
 

9.4. Perputaran Uang 

 
Perputaran uang adalah pergerakkan uang yang masuk dan keluar bisnis Anda. 

 
• Uang tunai masuk dari pelanggan yang membeli produk Anda. Jika pelanggan 

tidak membayar tepat waktu pembeliannya, maka sebagian dari perputaran uang 

Anda berasal dari pembayaran yang diterima di masa lalu. 

• Uang tunai keluar dalam bentuk pembayaran untuk pengeluaran, seperti bahan 

baku mentah, sewa, gaji, pembayaran pinjaman bulanan, dan hal lain yang perlu 

dibayarkan.  

 
Jika uang yang masuk lebih banyak dari yang keluar, Anda memiliki perputaran uang yang 

positif dan memiliki cukup uang tunai untuk membayar tagihan. Jika lebih banyak uang 

yang keluar dari yang masuk, maka Anda berpotensi merugi. Bahkan ketika bisnis Anda 

menghasilkan laba, Anda tetap memiliki perputaran uang yang negatif jika Anda 

menunggu pembayaran. Metode yang sederhana untuk melakukan analisis perputaran 

uang adalah untuk membandingkan jumlah total pembelian yang belum dibayar terhadap 

penjualan yang jatuh tempo pada setiap akhir bulan. Jika jumlha pembelian total yang 

belum dibayar lebih besar dari total penjualan, Anda akan perlu menghabiskan lebih 

banyak uang tunai daripada yang Anda terima di akhir bulan berikutnya, hal ini 

menandakan potensi masalah perputaran uang. 

 

 
 

9.5. Laba 

 
Laba timbul dair total penjualan yang melebihi total biaya untuk periode waktu tertentu. 

Laba tidak sama dengan gaji pemilik bisnis. Gaji adalah biaya langsung ketika diasosiasikan 

dengan pembuatan produk, dan biaya tidak langsung ketika membayar untuk 

menjalankan bisnis. 

 

Laba adalah uang yang dihasilkan dari penjualan produk setelah semua biaya tercakup. 

Ketika laba dihasilkan, pemilik bisnis memiliki pilihan: 

  
• Menarik laba keluar dari bisnis, atau 

• Membiarkan laba tetap di dalam bisnis. Baik dalam bentuk uang tunai atau dengan 



Program Daya Sa ing Usaha Keci l  ASEAN 

Pembuat Kera j i nan Tangan:  Panduan P rakt i k  yang Ba i k  
   

65

menginvestasikan laba ke dalam aset yang baru. 

 
Sebagian besar wirausahwan menginvestasikan kembali atau mempertahankan laba di 

dalam bisnis. Laba adalah sumber pendanaan yang paling penting karena sepenuhnya 

berada dalam kendali bisnis, karena tidak perlu disediakan oleh pihak luar. Anda dapat 

menggunakannya setiap kali dibutuhkan, tanpa perlu bergantung pada bank atau orang 

yang bersedia meminjamkan uang tunai. Alasan lain adalah bahwa laba adalah sumber 

yang relatif murah atas uang tunai bisnis karena Anda tidak perlu membayar pinjaman bank 

atau overdraft. 

 
Laba dapat digunakan sebagai pengaman uang tunai untuk menanggung pengeluaran 

atau keadaan darurat yang tidak terduga, seperti perbaikkan perlengkapan yang rusak 

atau kerusakkan dari banjir. Laba dapat juga diinvestasikan kembali pada hal yan 

gmembantu bisnis Anda bertumbuh. Seperti: 

• Membeli stok bahan baku mentah dalam jumlah besar dan alat untuk penggunana 

di masa depan, terutama pada potongan harga yang diberikan untuk pembelian 

dalam jumlah besar 

• Menciptakan kapasitas produksi tambahan 

• Melakukan pembelian besar seperti truk baru untuk pengiriman 

• Memajukan pelaithan atua pendidikan bisnis Anda. 

 

 

9.6. Penentuan Harga 

 
Penentuan harga adalah proses menentukan berapa banyak yang dapat Anda kenakan 

untuk menjual produk Anda, berapa banyak uang yang dapat Anda peroleh dari 

penjualan. Penentuan ini adalah sebuah seni. Untuk menentukan harga penjualan,  Anda 

memperhitungkan seluruh biaya produksi dan pemasaran produk Anda, menambahkan 

margin laba, dan berusaha menemukan titik temu antara jumlah yang hendak Anda 

kenakan, dengan jumlah yang biasa dibayarkan pasar, dan jumlah yang dikenakan 

pesaing Anda untuk barang yang sepadan. 

 

Penentuan harga adalah biaya produksi dan pemasaran produk Anda yang 

diseimbangkan dengan harga yang bersedia dibayarkan pasar seraya dibandingkan 

dengan harga yang dikenakan pesaing Anda. 

 

Ingatlah akan nilai yang dipersepsikan yang mungkin tidak memiliki hubungan dengan 

biaya yang sesungguhnya! Anda mungkin menyadari agar Anda memperoleh uang, Anda 

perlu mengenakan harga yang lebih tinggi darpada yang bersedia dibayar pasar kepada 

Anda. Artinya pasar tidak menghargai produk Anda dengan cukup untuk membayar 

kebutuhan Anda. Hal ini adalah fenomena yang umum, dan Anda tidak perlu 

menganggap hal ini sebagai sesuatu yang diarahkan khusus pada Anda, hal ini terjadi 

setiap waktu, pada pengrajin dan pada seluruh bisnis. Setiap orang ingin menawar, ingin 

membayar sesedikit mungkin dan mendapatkan sebanyak mungkin, dan tentu saja Anda 
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ingin yang sebaliknya – untuk mendapatkan uang sebanyak mungkin untuk pekerjaan 

sesedikit mungkin! Jadi bagaimana caranya anda meningkatkan harga yang bersedia 

dibayarkan pasar untuk produk Anda? Pertama, coba kurangi biaya, tanpa mengurangi 

mutu atau keamanan. 

 
 

9.7. Mengurangi Biaya 

 
Mengurangi biaya dapat membantu Anda menghemat uang dan mendapatkan laba. 

Ada beberapa cara untuk mengurangi biaya: 

• Mengurangi biaya tidak langsung yang tidak mempengaruhi mutu Anda, seperti 

pasokkan kantor (beli item dalam jumlah besar jika memungkinkan). 

• Kurangi biaya bahan baku mentah dengan menggunakan bahan baku gratis, 

membeli dari pemasok yang lebih murah, membeli dalam jumlah besar, atau 

membeli bersama pengrajin lain untuk mendapatkan potongan harga untuk 

pembelian dalam jumlah besar. 

• Mengurangi biaya tenaga kerja dengan melatih pekerja bekerja lebih cepat dan 

lebih cerdik, meningkatkan efisiensi dan produktivitas tetapi tidak dengan 

mengorbankan keamanan. 

• Menemukan cara untuk menyederhanakan produksi. Jangan membuat satu produk 

dalam satu waktu, buat bagian yang sama untuk berbagai produk, seperti lengan 

baju secara bersamaan; kemudian buat bagian lain seperti bagian depan; 

kemudian gabungkan seluruh bagian baju di saat yang bersamaan. 

• Rendahkan marjin laba Anda jika perlu. 

 

Banyak pengrajin mengira bahwa mereka menghemat uag dengan membuat atau 

melakukan segalanya sendirian. Namun, waktu Anda juga berharga, dan Anda harus 

menggunakannya untuk mengerjakan bagian bisnis yang paling menguntungkan. 

Contohnya, mungkin And aperlu membeli bahan baku mentah yang telah diproses 

sehngga Anda punya banyak waktu untuk membuat produk akhir. Hitung biaya untuk 

kedua cara. Tentu, di awal, Anda mungkin tidak mampu membiayai hal ini, Anda mungkin 

perlu melakukan semuanya sendiri, tetapi di kemudian hari mungkin Anda bisa, Anda dapat 

menentukan apakah lebih menguntungkan untuk meng-outsource beberapa hal. 

 

 

9.8. Meningkatkan Harga 

 
Anda juga dapat mencoba untuk meningkatkan harga guna meningkatkan laba. Anda 

dapat melakukan ini melalui: 

• Peningkatan nilai yang dipersepsikan dari produk Anda 

• Meningkatkan mutu seraya meminimalkan biaya yang meningkat 

 
Harga yang sesuai vs. harga termurah 

Harga yang sesuai tidka berarti membuat barang dengan murah. Hal ini berarti harga yang 



Program Daya Sa ing Usaha Keci l  ASEAN 

Pembuat Kera j i nan Tangan:  Panduan P rakt i k  yang Ba i k  
   

67

adil dan dapat diterima, nilai yang sepadan untuk item atau nilai yan dipersepsikan. Harga 

terbaik berarti harga terendah di antara produsen, selama seluruh hal (tingkat mutu, syarat 

penjualan dan pengiriman, dll) setara. 

 

Tujuan meningkatkan nilai produk Anda adalah untuk mampu meningkatkan harga dan 

jumlah uang yang dapat dihasilkan. Jika Anda tidak dapat meningkatkan harga tidak 

peduli apapun yang Anda usahakan, lihat kembali apakah Anda dapat menurunkan biaya 

tanpa mengurangi keamanan atau merusak kualitas prooduk Anda atau harga jual Anda. 

Pada akhirnya Anda harus tetap mampu menghasilkan laba. 

 

 

9.9. Harga Grosir dan Eceran 

 
Harga grosir adalah harga yang dikenakan bisnis ketika mereka menjual ke bisnis lain. 

Penggrosir menjual dalam jumlah besar, yang membantu mengurangi biaya mereka. 

Setelah membayar penggrosis, pengecer perlu menambah biaya dari pengeluaran mereka 

dan gaji mereka di atas uang yang telah mereka bayarkan ke pemasok, ditambah marjin 

laba mereka, sehingga mereka mampu mencakup seluruh biaya dan masih menghasilkan 

laba. Harga yang dikenakan pemilik toko ketika menjual dagangannya ke masyarakat 

adalah harga eceran. 

 

Pengecer biasanya hanya menjual satu atau dua item dalam waktu bersamaan, yang 

mana meningkatkan biaya mereka. Biasanya, harga eceran dua kali dari harga grosir. 

Pengecer mungkin tidak menanggung biaya produksi seperit produsen, tetapi biaya 

mereka meliputi biaya produk yang mereka jual, yang setara dengan biaya bahan baku, 

baiaya overhead seperti sewa toko, gaji staf penjualan, pengiklanan, dan biaya promosi 

yang ditanggung produsen, yang seluruhnya cukup tingig. 

 

Jika Anda menjual baik ke penggrosir maupun ke pengecer, harga eceran Anda harus 

sebanding dengan pengecer lain. Hal ini melindungi Anda dan pasar utama Anda. Jika 

masyarakat dapat membeli produk dari Anda dengan harga grosir mereka akan berhenti 

membeli dari pengecer. Anda akan membangkrutkan pelanggan utama Anda yang 

membeli produk Anda dalam jumlah besar, mengurangi pasar Anda. menjual secara grosir 

dan eceran dapat berarti Anda menjalankan dua bisnis yang terpisah dengan dua 

perangkat pengeluaran dan kayrawan yang terpisah. 

 

 

 
 
Penentuan harga dan biaya yang berhasil: 

• Perhitungkan biaya dengan akurat. 

• Cakup seluruh biaya dan hasilkan laba. 

Tips 
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• Dianggap masuk akal atau bernilai baik oleh pelanggan yang menjadi target. 

• Harga bersaing secara efektif dengan produk lain yang serupa yang terdapat di 

pasar. 

• Menggunakan pinjaman untuk berinvestasi untuk pertumbuhan masa depan dan 

laba, tidak untuk pengeluaran segera. 

• Jaga uang keperluan pribadi dan bisnis terpisah. 

• Dan ingatlah: gaji dan laba Anda adalah dua hal berbeda. 
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Menolak 

Pesanan 
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10. Menolak Pesanan  
 

 
 
 
 
Terdapat waktu dimana Anda mungkin sebaiknya menolak penjualan. Berikut adalah 

beberapa alasan yang baik untuk menolak sebuah pesanan: 

• Tidak ada laba. Pengecualian dapat diberikan jika dengan menerima pesanan 

berarti Anda mampu menjaga pabrik tetap berproduksi dan tidak perlu ditutup 

sehingga dapat memastikan staf Anda yang terlatih tetap memiliki pekerjaan, 

pengecualian ini tepat untuk diberikan ketika pesanan baru yang menguntungkan 

akan segera tiba. Karena Anda akan mengeluarkan lebih banyak biaya untuk 

mencari dan melatih orang baru dan memulai dari awal lagi ketika Anda menolak 

pesanan, karena artinya pekerja Anda yang terlatih kemungkinan akan mencari 

pekerjaan dari orang lain saat pabrik Anda tidak beroperasi. 

• Pembeli berhutang pada Anda. Bukan tugas Anda untuk membiayai perputaran 

uang pelanggan Anda, seperti halnya pemasok Anda tidak akan terus memasok 

Anda dengan bahan baku mentah yang lebih banyak secara terus menerus jika 

Anda belum membayar pesanan yang sebelumnya dengan penuh sebelum Anda 

memesan yang lain lagi. 

• Pesanan terlalu besar untuk Anda tangani: pesanan terlalu besar dan rumit untuk 

keahlian yang Anda miliki dan terdapat kemungkinan Anda melakukan kesalahan. 

• Berupa pesanan besar yang tidak berulang: Anda pelru menyewa orang dan 

berinvestasi pada pelatihan dan perlengkapan yang tidak akan Anda perlukan lagi. 

• Merupakan pembeli/pangsa pasar yang tidak tepat untuk Anda. 

• Syarat pembayaran tidak menguntungkan untuk Anda. 

• Syarat dan harga terlalu bagus untuk menjadi keyataan: mungkin ini adalah sebuah 

peringatan? 

• Anda tidak mampu membiayai produksi dan perlu berhutang. 

• Anda tidak punya waktu luang dalam jadwal produksi untuk memenuhi pesanan 

tepat waktu. 

• Bertentangan dengan pesanan lain yang sudah Anda terima sebelumnya. 

• Melanggar kesepakatan eksklusif yang Anda sepakati dengan pembeli lain. 

• Pesanan bukan yang biasa Anda produksi. Anda tidak memiliki keahlian yang 

TUJUAN: 

• Memberikan ikhtisar mengenai waktu untuk menolak pesanan 

• Membantu And amemahami bahwa hal ini mungkin merupakan hal terbaik 

untuk bisnis Anda 

 

PANDUAN PELATIHAN: 

• Hal ini dibahas pada sesi 8  
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diperlukan. 

• Anda tidak lagi memproduksi item tersebut. 

• Pelanggan tidak dapat dipuaskan. 
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Keunggulan 

Kompetitif 
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11. Keunggulan Kompetitif 
 
 

 
 
 
Keunggulan kompetitif Anda adalah faktor utama yang akan memampukan Anda untuk 

menjual dengan harga yang lebih tinggi dan tidak bersaing untuk harga yang paling 

rendah. Jika hal yang Anda miliki dan tawarkan istimewa, berharga, dan unik di pasar 

dibandingkan dengan seluruh produk lain yang serupa dan produsen lain. Hal ini dapat 

berupa: 

• Produk yang bagus atau desain yang unik yang tidak dapat dibuat orang lain 

• Kualitas yang superior 

• Harga/nilai: nilai yang superior untuk harga yang dikenakan 

• Bahan baku mentah atau keterampilan yang unik yang tidak dimiliki orang lain. 

 

Sebaiknya harus selalu menawarkan: 

• Layanan pelanggan yang baik termasuk profesionalisme, komunikasi yang istimewa, 

kualitas yang konsisten dan dapat diandalkan, pengiriman yang tepat waktu 

 

 

 
 
 

Daftar Cek untuk Menjalankan Binsis yang Sukses  

Produk: siapa Anda dan apa yang Anda hasilkan? Sudah 

 Siapa Anda dan siapa yang bekerja untuk Anda?  

 
Apakah Anda bekerja sendirian, dengan pasangan, apakah Anda punya 

karyawan? Apakah anak Anda membantu? 
 

 Apa yang Anda buat?  

 Apa keterampilan Anda?  

 Bahan baku apa yang Anda gunakan?  

 Apakah tempat kerja Anda memadai?  

TUJUAN: 

• Menyediakan ikhtisar mengenai keunggulan kompetitif 

• Menyediakan beberapa tips mengenai cara untuk mencapainya 

• Memberikan daftar cek untuk menjalankan bisnis yang sukses 

 

PANDUAN PELATIHAN: 

• Ini adalah informasi tambahan, tidak disampaikan pada hari pelatihan  

Daftar Cek untuk Menjalankan Binsis yang Sukses 
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Apakah Anda memiliki seluruh bahan baku dan peralatan yang Anda perlukan, 

dan akses untuk mendapatkan lebih banyak? 
 

 Apakah Anda punya kendaraan untuk membawa produk Anda ke pasar?  

 Kapan Anda bekerja dan berapa lama?  

 Apakah Anda bekerja sepanjang tahun, atau musiman? Penuh atau paruh waktu?  

 Apakah anda punya sumber penghasilan yang lain?  

 Produk Anda dari sudut pandang pemilik akhir  

 Apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pelanggan dan pemilik akhir Anda?  

 
Apa saja kebutuhan umum, dan kebutuhan apa yang dapat dipenuhi produk 

Anda? 
 

 Bagaimana pelanggan akan menggunakannya?  

 
Fitur apa dari produk Anda yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan 

tersebut? 
 

 Bagaimana produk Anda berbeda (lebih baik!) daripada pesaing Anda?  

 
Apa yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan produk Anda dan daya 

tariknya? 
 

 

Tempat: Pasar yang menjadi sasaran Anda: Pasar dan pelanggan yang seperti apa 

yang paling baik dan sesuai untuk Anda? 
 

 
Siapa yang membeli produk Anda, apa yang Anda ketahui tentang kebutuhan 

mereka? 
 

 
Siapa pengguna produk Anda, apa yang Anda ketahui tentang kebutuhan dan 

keinginan mereka? 
 

 Dimana pasar target Anda berada  

 
Apakah Anda tahu metode pembayaran seperti apa yang biasa digunakan oleh 

pasar Anda? 
 

 Apa keiunggulan kompetitif Anda?  

 

Pengembangan Produk  

 Apakah Anda menerapkan pengembangan produk yang diarahkan pasar?  

 Apakah Anda perlu mengubah produk Anda demi pasar Anda? Bagaimana?  

 Apakah Anda perlu mengubah produk Anda demi bisnis Anda? Bagaimana?  

 
Dapatkah Anda meningkatkan nilai yang dipersepsikan atas produk Anda? 

Bagaimana? 
 

 
Desain baru: apa yang telah Anda miliki yang unik atau lebih baik daripada yang 

dimiliki pesaing Anda? 
 

 Dapatkah Anda mengubah kekurangan menjadi keunggulan?  

 
Apakah Anda telah mencoba membuat contoh produk dan mengujinya, dan 

mendapatkan umpan balik? 
 

 Apakah Anda telah menganalisis dampak pembuatan produk pada bisnis Anda?  

 

Produksi  

 Prioritaskan keamanan. Apakah Anda telah menggunakan pengaturan yang  
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paling aman? 

 
Apakah Anda telah menganalisis dan meninngkatakan sistem produksi Anda demi 

pemperoleh efisiensi yang paling maksimum? 
 

 
Apakah Anda telah menganalisis urutan guna memastikan ketepatannya untuk 

bisnis Anda? 
 

 Apakah pemesanan pembelian sudah lengkap, akurat, dan tepat?  

 

Apakah Anda telah menghitung mundur untuk merencanakan dan menjadwalkan 

produksi? Apakah Anda telah menyisipkan waktu tambahan dalam rencana dan 

jadwal Anda? 

 

 Apakah Anda punya sistem yang tepat untuk menelusuri produksi?  

 
Apakah Anda memiliki bahan baku mentah yang Anda perlukan atau apakah 

Anda dapat memperolehnya ketika Anda membutuhkannya? 
 

 Apakah Anda punya tenaga kerja yang terampil?  

 
Apakah Anda punya mesin dan peralatan yang Anda butuhkan, apakah 

keduanya berfungsi dengan baik? 
 

 
Apakah Anda punya tempat kerja dan penyimpanan yang memadai, bersih, 

teratur, dan aman? 
 

 
Apakah Anda punya perputaran uang yang memadai untuk membeli pasokkan 

dan membiayai produksi? 
 

 
Apakah Anda punya sistem pencatatan yang akurat dan lengkap dari awal 

hingga akhir? 
 

 Apakah Anda mematuhi prinsip produksi Tepat Waktu/ Just-In-Time production?  

 Apakah Anda dapat mengatasi bottlenecks dan bencana?  

 Apakah Anda telah mengendalikan mutu dengan cermat?  

 
Apakah bahan baku mentah telah disimpan dengan sesuai, dan bebas dari 

kerusakkan? 
 

 Apakah Anda memiliki pemeriksaan mutu pada setiap proses produksi?  

 Apakah pekerja Anda telah dilatih dengan menyeluruh?  

 Apakah kondisi kerja Anda sebaik yang memungkinkan?  

 
Apakah Anda memiliki kemasan pelindung yang diperlukan dan pengemasan 

selama transit? 
 

 Apakah Anda membuat dan menyimpan duplikat sampel Anda?  

 

Harga: Berapa harga jual yang dapat Anda gunakan guna mendapatkan laba?  

 
Apakah Anda telah menghitung dengan akurat biaya aktual dari pembuatan dan 

penjualan produk Anda? 
 

 Biaya langsung dan tidak langsung?  

 Biaya tetap dan variabel?  

 
Apakah kamu telah meriset harga yang dikenakan pesaing Anda untuk produk 

yang serupa? 
 

 
Apakah Anda telah mempelajari apakah ad acara untuk mengurangi biaya 

Anda? 
 

 Apakah Anda telah mencakup marjin laba ke dalam harga Anda?  
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Dapatkah Anda meningkatkan harga dengan meningkatkan tingkat keberhargaan 

atau nilai yang dipersepsikan dari produk Anda? 
 

 

Promosi: Bagaimana Anda membujuk pelanggan untuk membeli produk Anda?  

 
Apakah Anda memiliki kemasan yang bagus yang dapat meningkatkan keindahan 

produk anda? 
 

 
Iklan dan promosi: kartu yang digantung, kemasan, surat menyurat, brosur, katalog, 

website 
 

 
Bagaimana Anda atau retailer memajang produk untuk dijual: pameran, stand, alat 

bantu, pencahayaan 
 

 Informasi produk: mudah dibaca dan tanda yang menari, harga  

 Sikap dan pakaian yang profesional  

 Menunjukkan cara menggunakan produk  

 

Orang: anda bekerja dengan siapa, bagaimana cara Anda berinteraksi?  

 
Apakah Anda memiliki hubungan yang baik dengan mitra bisnis Anda: pemasok 

Anda, pekerja Anda, dan retailer Anda? 
 

 Layanan pelanggan: apakah Anda dapat diandalkan?  

 Apakah Anda handal?  

 Apakah Anda selalu memberikan mutu yang terbaik dan konsisten?  

 Apakah Anda memiliki komunikasi yang istimewa?  

 

Apa lagi?  
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