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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.  

 

Vendor Pasar 

Vendor pasar menjual produk dan menghasilkan produk untuk pelanggan dan 

konsumen. Para vendor pasar memeegang peranan penting yang khusus di tempat 

tujuan wisata karena para wisatawan membeli curios dan kerajinan dari vendor 

seperti ini. Keberadaan vendor pasar meningkatkan penalaman wisatawan dan juga 

menciptakan peluang bisnis yang penting bagi para masyarakat setempat. 
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Pembelian dan penjualan barang memerlukan manajemen yang cermat dalam hal 

finansial, pembelian barang dan pemasaran yang sesuai guna menciptakan bisnis 

yang sukses serta menjaga kelangsungan mata pencaharian.  

 

Paket Vendor Pasar 

 

Pelatihan: 

Paket vendor pasar sebaiknya digunakan untuk membantu calon pemilik dan para 

pemilik vendor 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 bisnis 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 vendor pasar 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 ini / Good Practice Guide (GPG) dirancang untuk 

membantu semua vendor pasar untuk memulai dan meningkatkan bisnis mereka. 

Para vendor pasar yang ikut serta di hari pelatihan akan diperkenalkan dan menjadi 

lebih mengenal GPG pada hari pelaksanaannya. Namun, para vendor yang tidak 

menghadiri pelatihan juga dapat menggunakan GPG ini. GPG mengandung 

sejumlah alat praktis, tips dan latihan untuk membantu bisnis atau calon vendor 

pasar.  
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Cara Menggunakan Panduan Praktik yang Baik

Alat praktik yang baik 

Latihan 

Studi kasus 

Definisi 

Tips 

Informasi tambahan yang perlu dicermati 
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Mengembangkan 

Rencana Bisnis 
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1. Mengembangkan Rencana Bisnis 
 
 

 
 
Sebuah rencana bisnis adalah dokumen yang bermanfaat bagi setiap usaha kecil 

karena membantu pemilik bisnis untuk: 

• Menuliskan rincian utama dari bisnis dan informasi bersama dalam satu 

tempat 

• Memeriksa bahwa seluruh bagian bisnis berfungsi dengan baik 

• Menunjukkan keberhasilan bisnis pada orang lain 

• Menyediakan bukti untuk mendapatkan pinjaman atau hibah 

 
 
 
 
 
 
 
Sebuah sistem manajemen adalah prosed dan prosedur yang terdiri dari seperangkat 

langkah untuk bisnis Anda. Sistem manajemen digunakan untuk membantu Anda 

menjalankan kegiatan sehari-hari dengan lancar dan memenuhi tujuan bisnis Anda. 

manfaat dari sistem ini meliputi: 

• Penggunaan sumber daya finansial terbaik 

• Mengelola waktu Anda 

• Pelanggan yang senang 

• Hubungan yang baik dengan produsen dan pemasok 

 
Rencana Bisnis 

Menulis rencana bisnis akan memberikan Anda sebuah peta jalan untuk 

mengembangkan bisnis Anda sendiri. Ketika Anda telah selesai membaca GPG, 

Anda sebaiknya melengkapi daftar cek di bawah ini. Daftar cek ini akan membantu 

Anda untuk: 

• Menilai bisnis Anda (apa yang sudah baik, apa yang perlu ditingkatkan)  

• Mengetahui  slogan apa yang sebaiknya digunakan 

• Mengidentifikasi bidang yang perlu diperbaiki 

TUJUAN: 

• Membantu Anda memahami tujuan rencana bisnis 

• Mencermati hal yang harus tercantum dalam rencana bisnis 

• Membantu Anda menilai bisnis Anda 

PANDUAN PELATIHAN: 

• Pentingnya sesi ini ditekankan pada sesi 2  

DEFINISI: Sistem Manajemen 
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• Membuat pembagian tugas 

• Menekankan jumlah waktu yang dialokasikan untuk menyelesaikan sebuah 

kegiatan 

 
Tabel 1.1: Daftar Cek Rencana Bisnis 

 Tertulis? 
Perlu diperbaiki 

(Y/T) 

Siapa yang 

akan 

melakukannya? 

Kapan? 

Nilai bisnis Anda     

Jabarkan bisnis 

Anda 
    

Analisis pasar     

Rencana 

pemasaran 
    

Rencana 

manajemen 
    

Rencana 

finansial 
    

Catatan:      

 

 
 
 
 
 
 

 

Tabel 1.2: Daftar Cek Recana Bisnis �  

1. Ringkasan Eksekutif (ringkasan 1 – 5 di bawah ini) 

• Nama usaha 

• Nama pemilik 

• Visi (gambaran dalam waktu 5 tahun ke depan) 

• Struktur bisnis, siapa yang terlibat dan di bidang apa 

• Jabarkan produk dan cara pembuatannya 

• Apa peluang pasar yang ada untuk penjualan 

• Apa target penjualan yang akan Anda capai dalam 1, 2 dan 3 

tahun 

• Ketika meminta pinjaman: cantumkan jumlah, cara 

penggunaannya dan cara menjamin pengembalian hutang 

berdasarkan keberhasilan bisnis Anda 

 

Daftar Cek 
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2. Deskripsi bisnis: 

• Karakteristik produk terutama ketika dibandingkan dengan 

pesaing Anda 

• Ikhtisar bisnis termasuk harga dan pemasaran 

 

3. Analisis pasar: 

• Deskripsi produk khusus termasuk ukuran, bahan baku, dan berat 

• Deskripsi klien dan alasan mereka membeli dari Anda 

• Penilaian potensi pasar (misal. jumlah wisatawan yang lebih 

banyak atau hotel baru) 

• Pasar penjualan yang kompetitif, mengapa Anda dapat lebih baik 

dari yang lainnya 

• Daya tarik penjualan yang unik (misal.. menggunakan bahan lokal, 

organik atau yang berkelanjutan) 

 

4. Rencana manajemen: 

• Struktur bisnis, siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang 

mendukung bisnis 

 

5. Rencana pemasaran: 

• Harga yang bersedia dibayar pelanggan dan yang dikenakan 

oleh pesaing 

• Distribusi (misal. tempat untuk menjual, pemesanan melalui pos 

dll.) 

• Pemasaran dan promosi 

 

6. Rencana finansial: 

• Uang yang diperlukan untuk meminjam demi mengembangkan 

(atau memulai) sebuah bisnis 

• Pendanaan di masa depan ketika pinjaman jatuh tempo 

berdasarkan laba yang meningkat 

• Kinerja yang diproyeksikan termasuk perkiraan angka 

pertumbuhan 

• Pernyataan keuangan, perikiraan jumlah pemasukkan total, 

pengeluaran total dan investasi total (termasuk aset) 

• Pernyataan pemasukkan yang menunjukkan perkiraan kinerja 

selama 3 tahun atau lebih, total penerimaan dan pengeluaran 

• Analisis balik modal yang menunjukkan bahwa pemasukkan dari 

penjualan lebih tinggi dari pada pengeluaran (misal. biaya bisnis 

atau aliran ke luar) 

• Proyeksi perputaran uang untuk menunjukkan sumber finansial 

yang diperlukan 

• Perlengkapan modal (aset) misal. item bisnis, bahan baku, dan 

perlengkapan yang Anda miliki 
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1. Di bawah ini adalah daftar kriteria keberhasilan bisnis. Bacalah dan jelaskan 

artinya dengan menggunakan kata-kata Anda sendiri. Jika Anda tidak tahu 

arti dari frasa tersebut, silahkan bertanya pada rekan Anda atau carilah 

arrtinya dalam kamus atau di sebuah website.   

2. Pilih 5 kriteria utama Anda. Kriteria yang menurut  Anda paling penting, tuliskan 

pada tabel di bawah dan jelaskan mengapa kriteria tersebut penting.  

3. Kemudian nilai bisnis Anda sendiri dengan menggunakan kriteria baik, cukup 

baik, atau membutuhkan perbaikkan. 

4. Nilai diri Anda sendiri dalam keseluruhan 32 kriteria. Coba untuk 

mengikutsertakan tindakkan atau kegiatan yang dapat Anda lakukan guna 

meningkatkan bisnis Anda.    

 
 
 
 
 
 

Tabel 1.3: Faktor Keberhasilan Bisnis 

Word cloud 

Tempat bisnis/penjualan Kenali kebutuhan 

pelanggan 

Harga penjualan yang 

baik 

Ketahui biaya bisnis 

Anda 

Biaya produksi Dukungan keluarga 

Produk berkualitas baik Staf/pekerja sibuk Teknik pemasaran yang 

baik 

Menarik pelanggan Ketersediaan produk Pekerja yang terampil 

Penyimpanan yang baik Tidak ada produk yang 

terbuang 

Ketersediaan pinjaman 

Ketahui tugas harian 

Anda 

Kondisi kerja yang baik Pembukuan yang baik 

Tempat kerja yang bersih Pelanggan yang 

mencukupi 

Menelusuri uang Anda 

Tempat kerja yang 

tertata 

Mengetahui jenis biaya 

Anda 

Pelaku bisnis yang baik 

Puas dengan bisnis Anda Produk dalam kondisi 

baik 

Ketahui penghasilan Anda 

Perlengkapan dalam 

kondisi baik 

Ketahui tugas pekerja 

Anda 

Ketahui jumlah hutang 

Anda 

Pelanggan setia pada 

Anda 

  

Kriteria keberhasilan bisnis saya 
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5 kriteria bisnis yang 

berhasil menurut saya 

Alasan saya memilih 

kriteria ini 

 

Sebaropa baik Anda 

dolam bidang ini; nilai diri 

Anda sendiri: 

☺ Baik  

� Cukup baik 

� Perlu ditingkatkan 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 1.4: Kriteria Keberhasilan Bisnis 

 Kriteria kesuksesan ☺  

Baik 

� 

Cukup 

baik 

� 

Tidak 

baik 

Apa yang bisa saya lakukan?             

1. Tempat bisnis/penjualan     

2. Mengetahui biaya bisnis 

saya 

    

3. Kualitas produk     

4. Pelanggan     

5. Penyimpanan produk     

6. Tugas harian dan rutinitas     

7. Tempat kerja yang bersih     

8. Tempat kerja yang tertata     

9. Kepuasan dengan bisnis     

10. Kondisi perlengkapan     

11. Mengetahui hutang saya     

12. Mengetahui kebutuhan 

pelanggan 

    

13. Biaya produk     
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14. Harga penjualan     

15. Ketersediaan produk     

16. Limbah produk     

17. Produktivitas staf     

18. Kondisi kerja staf     

19. Kecukupan pelanggan     

20. Seluruh biaya telah 

diperhitungkan 

    

21. Produk dalam kondisi baik     

22. Ketahui tugas staf     

23. Pelanggan setia     

24. Harga penjualan     

25. Keluarga mendukung 

Anda 

    

26. Teknik pemasaran     

27. Staf yang terampil dan 

dapat diandalkan 

    

28. Ketersediaan pinjaman     

29. Pembukuan     

30. Menelusuri uang Anda     

31. Pelaku bisnis yang baik     

32 Mengetahui penghasilan 

Anda 

    

Apakah ada yang dapat Anda kelompokkan - contohnya, hal yang terkait dengan finansial, 

pemasaran, staf, dll.? 

Dapatkah Anda memikirkan cara penataan berdasarkan tingkat kemudahan atau kesulitan 

untuk ditangani? 

Dapatkan Anda memikirkan cara mewujudkan perubahan, apakah Anda tahu hal yang harus 

dilakukan? (Contohnya, membuat diri Anda lebih tertata, meminta nasihat dari orang lain, 

atau mencari bahan pembelajaran seperti buku, majalah, internet) 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
  

• Kekuatan: yang terdapat dalam bisnis 

• Kelemahan: yang terdapat dalam bisnis 

• Peluang: yang berasal dari luar bisnis 

• Ancaman: yang berasal dari luar bisnis 

 
Kekuatan: akan memberikan keunggulan pada bisnis Anda atas bisnis yang serupa. 

Contoh: Produk berkualitas, tempat penjualan yang baik. 

 

SWOT 
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Kelemahan: adalah aspek yang kurang baik pada diri atau bisnis Anda. Contoh: 

Pemasok tidak konsisten, biaya transportasi produk tinggi. 

 

Peluang: adalah hal yang terjadi di luar bisnis yang dapat membantu Anda. Contoh: 

Penginapan baru di daerah Anda, turis menggunakan stasiun bus. 

 

Ancaman: adalah hal yang berada di luar bisnis, yang dapat membahayakan bisnis 

Anda dan mengurangi keuntungan Anda. Contoh: Ide bisnis Anda popular dan 

orang-orang mencontoh ide Anda, semakin sedikit jumlah turis yang dapat membeli 

produk Anda. 

 

Ketika kekuatan dan peluang lebih besar dari pada kelemahan dan ancaman, Anda 

memegang kendali bisnis Anda dan dapat mengabil risiko yang sudah diperkirakan. 

Ketika kelemahan dan ancaman lebih besar dari pada kekuatan dan peluang, Anda 

perlu untuk mengambil tindakan yang serius untuk menyelamatkan bisnis Anda.  

 

Berikut adalah contoh analisis SWOT. 

 
Tabel 1.5: Analisis SWOT 

Kekuatan Kelemahan 

Lokasi terbaik di pasar lokal 

Akan menjual berbagai jenis produk 

Mengetahui beberapa produsen 

kerajinan tangan 

Memiliki keterampilan untuk 

mendapatkan produk dan 

menegosiasikan harga produk 

Manajemen finansial yang tidak 

konsisten 

Tidak ada rencana pemasaran dan 

pengembangan 

Peluang Ancaman 

Banyak pengunjung datang ke area 

Lebih banyak hotel dan penginapan  

Memiliki hubungan yang baik dengan 

banyak penduduk dan bisnis setempat 

Kompetitor dapat dengan mudah 

memulai bisnis serupa yang akan 

mengakibatkan penurunan penjualan 

Apakah ada lebih banyak kekuatan daripada kelemahan?        Ya         Tidak   

Apakah ada lebih banyak peluang daripada ancaman?            Ya         Tidak   

Bagaimana saya akan mengatasi kelemahan dan ancaman?  

Saya akan memperbaiki bisnis saya dengan memberikan perhatian lebih pada 

aspek finansial dan pemasaran. 

Saya akan menyediakan layanan yang baik pada produsen dan pelanggan 

sehingga bisnis saya terus maju. 

Saya akan menggunakan teman-teman saya, keluarga dan kontak saya yang 

lainnya untuk mendukung dan mempromosikan bisnis saya. 
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Tabel 1.6: Analisis SWOT 

Kekuatan Kelemahan 

  

Peluang Ancaman 

  

Apakah ada lebih banyak kekuatan daripada kelemahan?        Yes        Tidak   

 

Apakah ada lebih banyak peluang daripada ancaman?           Yes        Tidak   

 

Bagaimana saya akan mengatasi kelemahan dan ancaman?  

 

Saya akan  

 

Saya akan  

 

Saya akan 
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Mengembangkan 

Rencana 

Pemasaran 
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2. Mengembangkan Rencana 

Pemasaran 
 
 

 
 
 

2.1. Rencana Pemasaran 

 
Rencana pemasaran membantu Anda untuk mengumpulkan informasi mengenai 

bisnis dan kemudian merencanakan kegiatan pemasaran yang efektif dan 

membantu meningkatkan penjualan Anda. beberapa catatan sederhana untuk 

mengembangkan rencana pemasaran meliputi: 

• Menuliskan rincian utama dari bisnis dan menyimpan informasi di satu tempat 

• Memeriksa bahwa seluruh bagian bsinis berfungsi dengan baik 

• Menunjukkan kepada pihak lain keberhasilan bisnis 

• Menyediakan bukti untuk pinjaman atau hibah 

 
 
 
 
 
 
Pemasaran adalah proses mengkomunikasikan nilai produk atau layanan kepada 

pelanggan guna menjual produk atau layanan. Hal ini meliputi: 

• Analisis pasar 

• Deskripsi produk 

• Penjualan 

• Promosi 

• Iklan 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIVES: 

• Help you to understand the purpose of a marketing plan 

• Look at what elements should go into a marketing plan 

ACTIVITY BOOK: 

• The importance of this section was highlighted in session 3  

Definisi 
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Menggunakan daftar cek ini dapat memberikan peta jalan untuk mengembangkan 

rencana pemasaran Anda sendiri. Ketika Anda telah menyelesaikan sesi pemasaran 

ini, Anda akan mampu menyelesaikan daftar cek. Hal ini dapat membantu Anda 

menjawab pertanyaan sebagai berikut: 

• Kebutuhan pelanggan yang mana yang akan dipenuhi oleh produk 

• Produk apa yang dijual 

• Akan dijual kepada siapa 

• Bagaimana produk dijual 

 

 

Tabel 2.1.1: Daftar Cek Rencana Pemasaran 

 Tertulis? 
Perlu diperbaiki  

(Y/T) 

Siapa yang 

akan 

melakukannya? 

Kapan? 

Gambarkan 

bisnis 
    

Umpan balik 

pelanggan 
    

Pesaing     

Analisis asar     

Produk     

Tempat     

Promosi dan 

iklan 
    

Catatan:  

 

 

 

 

 

 
 
Pratiwi Susanto tinggal di kota kecil dengan dua anaknya yang masih remaja. Ia telah 

membeli kerajinan tangan buatan setempat dan menjualnya pada “Pasar Minggu”. 

Daftar Cek 

 

Studi kasus 
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Bisnis telah berjalan cukup baik selama dua tahun terakhir. Pratiwi telah berhasil 

mendapatkan cukup banyak kerajinan tangan dari desa sekitar dan tingkat 

perputaran stoknya cukup baik. Ia mempertimbangkan untuk memperluas bisnisnya 

dengan membuka pilihan penjualan lain karena ia menyadari lebih banyak 

pengunjung ke area tersebut menggunakan penginapan dan homestays. Pratiwi 

telah menilai bisnisnya yang sekarang dan hendak meningkatkan manajemen 

pemasaran dan finansialnya. Ia bahkan bermaksud untuk meminjam uang dari 

pamannya yang telah menawarkan persyaratan pembayaran hutang yang bagus, 

termasuk bunga pinjaman yang sangat rendah. Tetapi sebelum ia menginvestasikan 

uangnya, pamannya ingin tahu apakah investasinya akan aman dan apakah Pratiwi 

akan mampu membayar cicilan bulanan sehingga ia meminta dirinya untuk 

membuat rencana bisnis sederhana, yang dilengkapi dengan proyeksi. 

 

 
 
 
 
 
 

• Manufaktur: membuat produk. 

• Pedagang grosir: pedagang grosir mengambil produk dalam jumlah besar dan 

menjualnya ke pedagang eceran. Mereka biasanya tidak menjual secara 

langsung ke masyarakat (pelanggan). Jika pedagang eceran dapat 

meniadakan kebutuhan atas pedagang grosir (misal. mendapatkan produk 

dari orang yang membuatnya) mereka tidak perlu membayar biaya ke 

pedagang grosir – sehingga produk mereka biasanya lebih murah. Pedagang 

grosir akan digunakan jika pedagang eceran tidak memiliki akses ke produsen. 

• Penyedia layanan (operator): tidak menjual produk tetapi menjual layanan 

(misal. Memperbaiki mesin jahit, memotong rambut). 

 

 
Tabel 2.1.2: Deskripsi Bisnis  Pratiwi Susanto 

Nama bisnis Serba Etnik 

Jenis bisnis �  Manufaktur � Operator layanan 

�  Pedagang eceran             � Pedagang 

grosir 

Kebutuhan apa yang akan 

dipenuhi oleh produk?  

Kerajinan tangan untuk orang lokal, 

pengunjung dan turis untuk mendukung pekerja 

kerajinan tangan lokal (misal. tanggung jawab 

sosial), hadiah untuk festival dan acara khusus 

(misal. kartu Hari Ibu & hari kelulusan), serta 

souvenir dari liburan/kunjungan mereka. 

Produk apa yang akan 

dihasilkan oleh bisnis? 

Tidak ada, produk dibeli dari produsen kerajinan 

tangan pedesaan. 

Definisi 
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Produk akan dijual ke siapa? Orang yang tinggal, bekerja atau berkunjung ke 

kota.   

Bagaimana caranya produk 

akan dijual? 

Di pasar, di penginapan, stasiun bus, warung 

kopi dan di pasar ‘acara’ khusus (misal. untuk 

kelulusan – di luar sekolah pada hari kelulusan). 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tabel 2.1.3: Deskripsi Bisnis 

Nama bisnis  

Jenis bisnis �  Manufaktur � Operator layanan 

�  Pedagang eceran   � Pedagang grosir 

�  Lain-lain 

Kebutuhan apa yang akan 

dipenuhi oleh produk?  

 

Produk apa yang akan 

dihasilkan oleh bisnis? 

 

Produk akan dijual ke siapa?  

Bagaimana caranya produk 

akan dijual? 

 

 
 
 

2.2. Menganalisis Pasar: Umpan Balik Pelanggan 

 
Langkah berikut untuk menulis rencana pemasaran adalah untuk menganalisis pasar 

Anda – pelanggan dan pesaing Anda.  

 
1. Berbicara kepada pelanggan potensial/calon pelanggan.  

• Apa produk yang ingin mereka beli? 

• Apa pendapat mereka mengenai pihak lain yang menjual produk yang 

serupa? 

 

2. Amati bisnis pesaing Anda. 

• Seperti apa kualitas, ragam, ukuran, dll dari produk yang mereka jual? 

Deskripsi Bisnis 
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• Berapa harga yang dikenakan? 

• Bagaimana cara mereka menarik pelanggan? Penawaran atau potongan 

harga apa yang mereka gunakan? 

 

3. Bertanya pada teman, keluarga dan pelaku bisnis lainnya. 

• Apa produk yang terjual dengan baik? 

• Apa yang sejujurnya mereka rasakan tentang bisnis Anda? 

• Apa pendapat mereka atas produk pesaing Anda? 

• Bagaimana mereka mendapatkan pelanggan? 

 

4. Anda perlu meningkatkan produk Anda secara berkelanjutan guna 

memastikan bisnis Anda tetap berhasil. Gambar ini menggambarkan siklus 

yang perlu dijalani.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formulir ini dapat digunakan untuk mensurvey banyak pelanggan. Salin beberapa 

formulir ke satu lembar A4 untuk menghemat biaya foto kopi. 
 

Tabel 2.2.1: Survey Pelanggan 

Survey Pelanggan � � ☺ 

Kualitas produk saya?    

Harga produk saya?    

Ragam dan jenis produk saya?    

Ukuran produk saya?    

Bagaimana dengan penjual produk pasar yang serupa (kualitas,    

Layanan Pelanggan 

 

Perbaiki, 
tingkatkan, 

buat 
perubahan

Jula produk 
yang telah 
diperbaiki

Nilai 
kemajuan -

apakah 
laku?

Tanya 
pada 

pelanggan 
apakah 
mereka 

menyukai 
produk 
baru
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harga, ragam, ukuran)? 

Mohon tuliskan jawaban Anda terhadap pertanyaan di atas: 

 

 

Apakah ada yang dapat Anda sarankan supaya saya dapat 

meningkatkan bisnis saya? 

   

Mohon tuliskan tanggapan Anda atas pertanyaan di atas: 

 

 

   

Terima kasih!  Jika Anda bersedia memberikan rincian kontak anda (email/telefon), 

mohon tuliskan di sini: 

 

Anda dapat menggunakan formulir di bawah untuk mengumpulkan umpan balik 

mengenai bisnis Anda atau Anda dapat menggunakannya ketika Anda berbicara 

dengan orang-orang. 

 
 

Tabel 2.2.1: Umpan Balik Pelanggan 

1. Saran dan umpan balik pelanggan Anda 

Yang mana dari produk 

saya yang paling Anda 

sukai dan mengapa? 

 

 

Apakah ada produk yang 

Anda harapkan untuk saya 

perbanyak stoknya? 

 

 

Apa pendapat Anda 

mengenai bisnis saya, 

mohon memberikan 

jawaban yang jujur! 

 

 

Apakah harga saya sudah 

tepat – tidak terlalu mahal, 

tidak terlalu murah? 

 

 

2. Pengamatan saya terhadap bisnis kerajinan lain 

Penilaian atas kualitas 

pesaing saya (misal. 

pedagang kerajinan yang 

lain). 

 

Bagaimana kualitasnya jika 

dibandingkan dengan 
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biaya pembuatan produk 

pesaing Anda? 

 

What marketing techniques 

do my competitors use? 

 

 

Bagaimana harganya – 

lebih atau kurang dari 

harga saya (berikan 

contoh) 

 

 

3. Umpan balik keluarga dan rekan bisnis Anda 

Apa produk yang laku 

terjual di bisnis Anda 

(dibandingkan dengan 

bisnis serupa)? 

 

Apa pendapat Anda 

mengenai bisnis saya, 

apakah Anda punya ide 

atau saran? 

 

 

Apakah Anda tahu 

pedagang lain, apa 

pendapat Anda terhadap 

produk mereka? 

 

 

Yang mana dari produk 

saya yang terlalu mahal 

atau terlalu murah 

(contoh)? 

 

 

Apa yang saya pelajari dari umpan balik dan observasi: 

 

 

Apa perubahna yang akan saya buat dalam bisnis saya terkait dengan analisis ini? 

 

 

 
 
 

2.3. Menganalisis Pasar: Segmen Pasar dan Pesaing 

 
 
Segmen pasar. Hal ini terkait cara melihat produk dan tempat untuk menjual produk: 
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• Dari pintu ke pintu, pesta produk, acara amal dan acara liburan, di luar 

sekolah dll. 

• Tempat dimana wisatawan pergi (guest houses, kedai kopi, kuil, dan taman) 

• Melalui pos, terkadang disebut pemesanan melalui pos atau internet 

• Bisnis khusus yang lebih besar yang memiliki jangkauan global dan menjual 

produk yang serupa dengan produk Anda (Anda akan menjadi pemasok ke 

bisnis yang lebih besar) 

 
Kebutuhan dan preferensi pelanggan. Anda harus menjual apa yang dibutuhkan 

pelanggan, bukan apa yang Anda sukai, atau apa yang menurut Anda akan laku 

terjual:   

• Amati kerajinan apa yang dijual pesaing Anda  

• Bertanya pada pelanggan potensial atau yang sudah Anda miliki  

• Pikirkan mengenai produk musiman. Contohnya, kaos kaki/topi musim dingin, 

kaos Tahun Baru atau dompet 

• Fashion itu penting. Contohnya, pada tahun tertentu, pelanggan 

menginginkan warna merah muda, tahun berikutnya warna yang gelap. Terus 

amati perkembangan di majalah fashion dan website kerajinan Asia 

• Usia pelanggan Anda juga menjadi faktor. Apakah sebagian besar 

perempuan berusia antara 15 hingga 25 tahun atau 25 hingga 40 tahun? 

• Gender dan budaya memainkan peranan penting atas apa yang disukai 

orang. Contohnya, perempuan Asia yang masih muda mungkin lebih 

menyukai merk desainer terkenal seperti D&G, sementara yang lainnya lebih 

menyukai produk buatan tangan dan yang bergaya kerajinan   
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Alat di bawah ini akan membantu Anda untuk menganalisis segmen pasar Anda 

sendiri, kebutuhan pelanggan dan pesaing. 

 

 
Tabel 2.3.1: Pelanggan Potensial Pratiwi Susanto 

Segmen 

Pasar 
Pelanggan potensial 

Kebutuhan dan 

preferensi pelanggan 
Analisis pesaing 

1. 
Perorangan (kios pasar 

sendiri) 

Ringan dan mudah 

dikemas ketika 

berpergian 

Mudah dikirimkan ke 

luar negeri 

Sebagai kenang-

kenangan dari 

kunjungan mereka 

 

Beberapa penjual 

kerajinan tangan di 

pasar/atau outlet bisnis 

lainnya 

 

Biaya transportasi 

barang yang lebih 

tinggi dari Negara lain 

(usahakan tetap lokal) 

 

Waktu pembelian 

terbatas – waktu 

dihabiskan di bisnis 

utama (misal. 

penginapan) 

2. 

Bisnis lainnya (misal. 

penginapan, stasiun 

bus, toko kerajinan 

tangan setempat, 

galeri, cafe) 

 

Saat ini membuat 

persediaan stok 

sendiri (memakan 

waktu kaena ini 

bukan bisnis utama 

mereka dan mereka 

tidak dapat 

meninggalkan toko 

mereka), mereka 

biasanya tidak tahu 

dimana tempat untuk 

mendapatkan produk 

3. 

Sekolah, universitas 

(siswa, guru, orang tua 

menunggu anak-anak 

mereka) 

Siswa hanya memiliki 

waktu tertentu untuk 

membeli produk, dan 

memiliki anggaran 

yang terbatas. 

Hanya ada sedikit 

pelanggan di 

lingkungan sekolah 

  

Analisis Segmen Pasar 
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Tabel 2.3.2: Analisis Kebutuhan Segmen Pasar 

Segmen 

pasar 

Pelanggan potensial Kebutuhan dan 

preferensi pelanggan 

Analisis pesaing 

1.    

2.   

 

3. 

  

 
 
 
 

2.4. Empat 'P' dari Kombinasi Pemasaran 

 
 
1. Produk:   

Apa produk yang Anda jual ke pelanggan Anda?   

• Ragam produk : tas, topi, syal, kaos kaki, dompet, dll. 

• Ukuran : tas besar, tas kecil, dompet, S/M/L dll. 

• Gaya : ransel, tas samping, clasp etc. 

• ‘Gender atau usia’ : sesuai untuk bayi, anak-anak, atau orang tua, laki-laki 

dan/atau perempuan. 

• Kualitas : murah dan rendah biaya, menengah, mahal dan berbiaya tinggi). 

• Warna : gelap, muda, campuran, modern, tradisional. 

• Kemasan : kantong swalayan daur ulang, terutama kantong kertas coklat 

cetakkan, tas hadiah organza untuk produk mahal seperti perhiasan. 
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Tabel 2.4.1: Deskripsi Produk 

 1: Dompet 

karung nasi 

2: 3: 4: 5: 

Kualitas 

 

Dipakai ulang, 

kekuatan 

ganda, tahan 

air 

    

Warna 

(primer/sekunder) 

Krim/putih, 

colour writing 

(beragam) 

    

Ukuran/dimensi 

 

6” x 3” 

 

    

Kemasan 

 

Tidak ada 

kemasan atau 

sampul, hanya 

ada logo bisnis 

    

Daya Tarik 

penjualan yang 

unik 

 

Daur ulang, 

trendi, rendah 

biaya, 

berkelanjutan, 

lokal 

    

 
 
 

 
 
 
 

• Simpan catatan terkait seluruh jenis produk berbeda yang Anda miliki. Isi 

kelima kategori untuk seluruh produk Anda (kualitas, warna, dll.), seperti pada 

tabel di atas 

• Pastikan Anda menjabarkannya serinci mungkin 

• Coba untuk membuat rentang ukuran yang sederhana. Misal, sebuah pakaian 

dapat berukuran kecil, sedang, besar, ekstra besar (stok 4 ukuran). Daripada 

8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 (7 ukuran) karena, rentang yang terlalu beragam dapat 

meningkatkan jumlah persediaan stok siapkan.  

• Kemasan dapat membuat pelanggan tertarik meskipun sebenarnya biayanya 

tidak seberapa. Contohnya, kertas sejenis kertas tisu putih sederhana yang 

digunakan untuk membungkus, kantung kecil yang setidaknya memiliki label 

Deskripsi Produk 

Tips 
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logo yang mengndung rincian kontak dan daya tarik keunikkan Anda (yaitu. 

Berkelanjutan, organik, etnik, dibuat secara lokal, pewarna alami) dapat 

digunakan 

• Seringkali terdapat tantangan untuk menyimbangkan kualitas dengan biaya. 

Kerajinan sebaiknya dibuat dengan baik dan berfungsi dengan baik. 

2. Tempat:   

Dimana dan bagaimana Anda menjangkau pelanggan? 

• Pelanggan berkunjung ke kios pasar Anda atau kios Anda di suatu acara 

• Anda menjual ke pebisnis lain yang kemungkinan akan berinteraksi dengan 

pengunjung dan wisatawan 

• Bagaimana dengan pesanan melalui pos (misal. untuk pelanggan yang 

sedang berlibur dan telah kembali ke tempat asalnya)? 

• Apakah telah terpikirkan untuk menjual melalui internet atau Facebook (sekali 

lagi dengan menggunakan jasa pengiriman pos)? 

• Apa lokasi terbaik untuk pelanggan Anda? 

• Dimana tempat yang paling sering dikunjungi pelanggan Anda? 

• Dapatkah saya membawa produk ke kios? 

• Apakah tersedia layanan – misal, air, listrik, toilet, tempat ganti (untuk 

mencoba pakaian)? 

• Apakah saya perlu mempertimbangkan pemasok saya ketika memilih 

tempat? 

• Apakah saya masih dapat menghasilkan laba jika saya jauh dari produsen 

saya? 

• Apakah memungkinkan untuk menjual melalui tempat orang lain (misal. Kios 

di stasiun bus, pajangan dinding di penginapan, kios di kantor camat)? 

• Berapa harga sewanya? 

 
 
  
 

 
 
 

Tabel 2.4.2: Contoh Pemilihan Tempat 

 Stasiun bus utama 

(kabinet) 

Penginapan Lucky Pasar Minggu   

Mengapa 

di sini? 

 

Pengunjung/wisata

wan datang 

dengan 

menggunakan bus, 

hanya memasok, 

mengumpulkan 

hasil penjualan 

setiap minggu 

Pengunjung/wisat

wan menginap, 

hanya memasok, 

mengumpulkan 

hasil penjualan 

setiap minggu 

Pengunjung/wisata

wan, membuat saya 

terus mengikuti 

perkembangan 

kebutuhan 

pelanggan, 

penggunaan waktu 

yang baik 

  

Kerugian? Tanda hilang, Tidak Transportasi,   

Tempat 
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beberapa produk 

dicuri/hilang 

mengemas, 

membongkar 

kemasan, hujan, 

terik matahari, tidak 

ada listrik 

Biaya/sewe

a? 

 

 

Tidak ada, 

membayar komisi 

(5% dari total 

penjualan) 

Tidak ada biaya, 

mereka 

mendukung bisnis 

lokkal 

Rp50,000 untuk kios 

kecill 

Rp 100,000 untuk 

kios besar 

  

 
 

Tabel 2.4.3: Template Pemilihan Tempat 

Apakah: 

� Disewa         � Milik sendiri        � Menyewa Ruangan         �  

Menjual/Mengembalikan       �  Lain-lain 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Mengapa di 

sini? 

 

     

Kerugian? 

 

     

Biaya / sewa? 

 

     

 
 
 
 
 
 
 

• Pikirkan, dan kemudian nilai sebanyak mungkin tempat, mintalah ide dari 

teman, kunjungi penginapan, kedai kopi, toko kerajinan lainnya 

• Pikirkan mengenai banyak waktu yang akan dihabiskan. Anda tidak bisa 

berada di dua tempat di saat yang bersamaan. Anda dapat mempekerjakan 

seseorang untuk berjualan di pasar lain tetapi berarti Anda harus membayar 

orang tersebut 

• Menjual melalui pihak ketiga (yaitu. Stasiun bus, kedai kopi) sering kali sangat 

hemat biaya. Biasanya Anda membayar komisi atau sejumlah persentase dari 

penjualan produk 

• Penjual pasar dan jalanan harus menjaga kesehatan. Karena ada banyak 

barang yang berat yang harus mereka angkat dan harus menghadapi 

perubahan cuaca. Ingatlah untuk meminum cukup air di musim kemarau 

• Cara memanjang produk Anda: gunakan kain yang bersih dan polos untuk 

meja. Gantung, lipat, dan gunakan alat bantu untuk memajang produk Anda 

(yaitu. Meletakkan kotak di bawah baju). Cermin sesuai untuk digunakan 

Tips 
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ketika memajang produk perhiasan. 

 
3. Promosi:   

Bagaimana Anda dapat memberikan informasi tentang produk Anda pada 

pelanggan dan membuat mereka tertarik untuk membeli?  

• Anda dapat menggunakan tanda di kios Anda (misal. jam buka dan tutup, 

kontak telefon, nama Anda, nama bisnis Anda, dan alamat email) 

• Apakah Anda mencantumkan penjelasan pada kartu nama Anda, selebaran 

atau stiker, mengenai asal produk Anda dan bagaimana Anda mendukung 

produsen lokal, mempromosikan budaya etnik dan kerajinan?   

• Apakah Anda memiliki pemberitahuan atau selebaran yang menawarkan 

potongan harga untuk pembelian produk yang sama sejumlah 10 atau lebih  

you atau insentif seperti membeli 3 item untuk harga 2 item? 

• Baimana jaminan mutunya? 

 
 
 
 
 
 
 

Tabel 2.4.4: Iklan 

Jenis Rincian Biaya 

Tanda untuk kios 

pasar 

 

Pilih penulis untuk membuat tanda yang 

mencantumkan nama bisnis, pemilik bisnis, 

dan nomor telefon 

Rp 300,000 

Kartu nama  

 

Seperti di atas, tetapi mengandung USP 

(misal. berkelanjutan, dibuat lokal, buatan 

tangan, dll.) 

Rp 120,000 

Label produk 

 

Label kecil yang dapat ditempel di 

kemasan, hanya nama dan telefon 
Rp 50,000 

 

 
  

 

 
  

 

 
  

Promosi 

Jenis Rincian Biaya 

Potongan harga 

musiman 

10% pada Hari Ibu. Potongan harga 20%  

pada Musim Dingin 

10% dari 

pemasukkan 

untuk 

periode 

tertentu  

Membeli dalam Potongan harga 20% untuk pembelian Mailing cost 

Promosi 
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jumlah besar 

 

produk yang sama berjumlah 5 atau lebih; 

bebas biaya pengiriman untuk pemesanan 

di atas Rp1,000,000 

Rp 20,000 

per 100; 1/5 

Beli 2 dapat gratis 

1 (sepanjang 

tahun) 

 

Berbagai waktu dalam 1 tahun, termasuk 

musim sepi, musim hujan, Tahun Baru Cina 
1/3 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Iklan dan promosi adalah konsep yang serupa. Iklan menjual dengan 

mengajak penonton untuk membeli produk Anda, sementara promosi adalah 

penjualan dengan memberikan penawaran 

• Anda sebaiknya memberikan informasi pada pelanggan tentang produk 

Anda dan daya tarik penjualan Anda yang unik, pasang tanda dan cetak 

label atau kartu kecil yang dapat disematkan ke setiap item 

• Anda dapat membayar (atau berusaha untuk mendapat gratis) iklan di koran, 

majalan atau radio. Anda juga dapat berusaha dengan membuat iklan 

sebagai acara berita (misal, lokasi baru)  

• Anda juga dapat membayar iklan promosi ketika  

Anda memiliki penawaran yang baru. Ingatlah hal ini akan memakan biaya, 

jaringan dan rekomendasi dari mulut ke mulut mungkin lebih baik 

• Coba untuk melacak dan mencatat promosi dan iklan sehingga Adan tahu 

apakah Anda mendapatkan keuntungan atau merugi. Setidaknya harusnya 

mampu menutupi biaya promosi/iklan 

 
4. Harga:  

Berapa harga yang akan Anda kenakan?  Harga sangat penting. Jika terlalu tinggi, 

mungkin penjualan Anda tidak akan terlalu banyak; jika harga terlalu rendah 

mungkin Anda tidak akan menghasilkan uang yang mencukupi. Kami membahas 

penentuan harga di Sesi 4.  

Tips 
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Penentuan 

Anggaran dan 

Harga 
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3. Penentuan Anggaran dan Harga 
 

 
 
 
 
Uang adalah kunci utama bisnis Anda. Terdapat beberapa hal yang perlu dibahas 

dalam rencana tindakkan di bawah guna memastikan Anda menjalankan bisnis 

dengan efisien dan efektif: 

• Dana bisnis harus dipisahkan dari uang pribadi 

• Harga penjualan Anda harus mampu menutupi biaya overhead bisnis Anda, 

seperti sewa, upah, bahan baku, dll. 

• Jaga biaya tetap Anda serendah mungkin karena harus ditanggung bisnis 

Anda. Biaya tidak tetap dapat berubah tergantung dari banyaknya pejualan, 

meskipun penting, biaya tetap kecil kemungkinannya dapat merusak laba 

keseluruhan Anda 

• Tuliskan seluruh transaksi setiap harinya dan tinjau setidaknya sebulan sekali 

 
  
 
 
 
 
 
Tidak ada definisi sederhana dari penentuan anggaran karena ada banayk istilah 

yang digunakan di bisnis untuk menyebutkan pengelolaan uang Anda. Namun, kita 

dapat menyederhanakannya dengan sekedar menggunakan teknik dan template 

pembukuan dasar, termasuk beberapa hal penting seperti di bawah ini: 

• Buku kas 

• Dokumen tagihan penjualan 

• Dokumen tagihan pembelian 

• Buku pengeluaran 

• Buku kas kecil 

  

TUJUAN: 

• Membantu Anda memahami cara mengelola perputaran uang dan cara 

menentapkan harga 

• Memahami biaya yang beragam dan cara menghitung laba 

• Memberikan sejumlah alat untuk Anda gunakan untuk mencatat 

perputaran uang 

BUKU KEGIATAN: 

• Pentingnya bagian dari sesi ini ditekankan pada sesi 4 

Definisi 
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Daftar cek ini dapat menyediakan sebuah peta jalan untuk Anda untuk 

mengembangkan sistem Anda sendiri untuk pembukuan. Anda dapat melengkapi 

tabel ketika Anda telah menggunakan alat tersebut.  

 
Tabel 3: Daftar cek sistem finansial 

 Tertulis? Membutuhkan 

perbaikkan  

(Y/T) 

Siapa yang 

akan 

melakukannya? 

Kapan? 

Harga produk     

Harga penjualan     

Biaya (Tetap dan 

tidak tetap) 

    

Laba     

Buku kas     

Tagihan 

penjualan 

    

Tagihan 

pembelian 

    

Pengeluaran 

dan kwitansi 

    

Kas kecil     

Kontrol Stok     

Catatan:  

 

 

3.1. Memperkirakan Harga Produk dan Penjualan Bulanan 

 
Tidak ada gunanya mencoba mengelola atau meningkatkan bisnis Anda jika Anda 

tidak mengelola uang. Mengelola transaksi bisnis dengan efektif berarti Anda setiap 

saat selalu mengetahui rincian finansial bisnis Anda termasuk: 

• Berapa banyk produk yang Anda beli dari pemasok tertentu  

• Berapa harga yang Anda kenakan ke pelanggan  

• Apa aset yang Anda miliki (yaitu. Dibelid air pemasok tetapi tidak dijual, 

disebut juga sebagai persediaan) 

• Apakah Anda mengenakan harga yang pas sehingga dapat menghasilkan 

Daftar Cek 
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laba setelah seluruh pengeluaran bisnis dilunasi 

 
Tugas pertama kita adalah untuk mencari tahu apakah bisnis menghasilkan laba, 

atau setidaknya mampu menutupi seluruh pengeluaran bisnis. Untuk melakukan hal 

ini, kita perlu memeriksa harga produk terhadap penjualan dan biaya, dengan 

menggunakan alat berikut ini: 

• Memperkirakan harga produk 

• Memperkirakan penjualan produk bulanan 

• Biaya bahan baku mentah (tidak tetap) 

• Biaya pekerja (tidak tetap) 

• Biaya tetap (termasuk overheads) 

• Biaya total per bulan 

• Harga x Penjualan - Biaya = Laba 

 
1. Memperkirakan harga produk:  

[10 menit] Berapa harga yang akan Anda kenakan pada pelanggan Anda untuk 

produk Anda? Supaya dapat menghasilkan laba, harga yang dibayarkan pelanggan 

harus lebih tinggi dari biaya yang diperlukan untuk menyediakan produk dan setara 

dengan harga pesaing Anda. untuk menetapkan harga Anda perlu mengetahui:  

• Berapa yang bersedia dibayarkan oleh pelanggan potensial Anda 

• Harga pesaing Anda – rentang harga tertinggi hingga terendah di pasar untuk 

jenis produk yang sama 

• Biaya untuk menghantarkan produk ke tempat penjualan seperti pasar 

 
2. Memperkirakan penjualan bulanan:   

Ketika Anda memiliki perkiraan, Anda dapat menghitung penjualan bulanan Anda. 

Anda dapat melakukannya dengan beberapa cara: 

• Perbandingan jumlah penjualan untuk periode yang sama pada tahun 

sebelumnya. 

• Perbandingan dengan pedagang kerajinan tangan lainnya. 

• Melakukan survey dengan calon pelanggan. 

• Tes lapangan dengan menjajakan serangkaian kecil produk untuk uji coba – 

apa yang cepat terjual, seberapa banyak dll. (Ini bukan metode yang baik 

jika biaya investasinya tinggi) 

• Pemesanan di muka –persetujuan tertulis biasanya lebih baik dari pada 

persetujuan tidak tertulis. 
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Tabel 3.1.1: Contoh – contoh memperkirakan harga produk 

 1: Dompet karung 

nasi 

2: 3: 

Yang akan 

dibayarkan 

pelanggan 

Rp15,000   

Harga tertinggi 

pesaing 

Harga terendah 

pesaing 

Rp22,500 (dijual di 

toko kota)  

Rp12,500 (dijual 

dari rumah) 

  

Harga saya 

(sebelum 

potongan harga 

ditawarkan) 

Rp15,000   

 
 

Tabel 3.1.2: Memperkirakan Harga Produk 

 1:  2: 3: 

Yang akan 

dibayarkan 

pelanggan 

   

Harga tertinggi 

pesaing 

Harga terendah 

pesaing 

 

 

  

Harga saya 

(sebelum 

potongan harga 

ditawarkan) 

   

 
 

Tabel 3.1.3: Contoh – Memperkirakan Penjualan Bualan 

Bulan Produk 1 Produk 2 Produk 3 Produk 4 Produk 5 

1  80     

2 90     

Memperkirakan harga dan penjualan 
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3 100     

4 150     

5 100     

6  100     

Total 

(selama 

periode 6 

bulan) 

620     

Rata-rata 

bulanan 

104 

 

 

    

 
 

Tabel 3.1.4: Memperkirakan Penjualan Bulanan 

Bulan Produk 1 Produk 2 Produk 3 Produk 4 Produk 5 

1       

2      

3      

4      

5      

6       

Total 

(selama 

periode 6 

bulan) 

     

Rata-rata 

bulanan 

 

 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

• Kegiatan ini akan sulit dilakukan saat Anda memulai sebuah bisnis baru karena 

Anda memerlukan beberapa perkiraan sebelum melanjutkan ke langkah 

berikutnya. Sebaiknya Anda menambahkan 5 - 10% ke perkiraan Anda untuk 

menutupi biaya atas produk yang hilang (misal, kerusakkan karena air/banjir, 

pencurian dll.) atau penjualan yang lebih tinggi. 

• Rata-ratakan penjualan (tambahkan seluruh penjualan dalam 6 bulan dan 

kemudian bagi 6 untuk mendapatkan rata-rata) karena seiring dengan 

pertumbuhan bisnis maka penjualan Anda juga akan bertumbuh. 

• Beberapa bisnis bersifat musiman, maksudnya tingkat penjualan bergantung 

Tips 
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pada waktu tertentu dalam satu tahun. Orang membeli kerajinan ketika 

mereka sedang berlibung. Hal yang sama berlaku untuk faktor cuaca, orang 

lebih kecil kemungkinannya untuk mengunjungi pasar di ruang terbuka ketika 

sedang hujan deras. 

 

 

3.2. Mengetahui Biaya Anda 

 
Biaya tidak tetap dan tetap = uang yang keluar 

Sekarang Anda mmeiliki bayangan mengenai berapa banyak produk yang dapat 

And ajual dan perkiraan harga jualnya, tetapi Anda tidak dapat mengkonfirmasi 

angak tersebut hingga Anda mengetahui biaya yang harus Anda tanggung untuk 

menjual produk. Terdapat sejumlah jenis biaya berbeda yang perlu diperhitungkan. 

Biaya tersebut dapat berupa biaya tetap atau biaya tidak tetap. Biaya tetap tidak 

berubah sesuai dengan jumlah penjualan Anda, jika Anda melalui minggu penjualan 

yang buruk (misal. karena hujan Anda tidak dapat mendirikan kios Anda) maka Anda 

masih harus membayar biaya tetap Anda. biaya tidak tetap (termasuk biaya bahan 

baku mentah dan biaya pekerja) tidak seperti iitu; Anda hanya harus membayar jika 

Anda melakukan penjualan (misal kemasan untuk produk). 

Tabel 3.2.1: Definisi Biaya 

Istilah yang 

digunakan 

Definisi 

Biaya tidak 

tetap 

Biaya tidak tetap berubah seiring dengan jumlah produk yang 

Anda jual. Mereka meliputi bahan baku mentah dan biaya 

pekerja. Pedagang kerajinan tangan akan memasukkan biaya 

seperti transportasi dan pengiriman produk ke pelanggan dll 

biaya pulsa telefon, tetapi tidak telefonnya, juga masuk biaya 

tidak tetap, karena biaya tersebut berubah tergantung pada 

seberapa sering dan seberapa lama Anda berbicara di telefon. 

 

Bahan baku 

mentah 

Ini adalah bahan baku mentah yang digunakan untuk membuat 

produk akhir. Contohnya, pengemasan perhiasan atau label 

logo untuk produk. Bahan baku mentah berada di bawah ‘biaya 

tidak tetap karena biaya berubah-rubah bergantung pada 

seberapa banyak produk yang dijual. 

 

Biaya pekerja Biaya pekerja adalah jumlah gaji yang Anda bayar pada Anda 

sendiri, pekerja Anda atau komisi yang Anda berikan pada 

orang yang menjual untuk Anda (misal. manajer kios stasiun 

bus). Biaya pekerja berada di bawah ‘biaya tidak tetap’ karena 

jumlahnya berubah sesuai dengan jumlah yang Anda jual (misal. 

manajer kios – tidak memperoleh gaji secara teraatur, hanya 

persentase dari total penjualannya). Demikian juga, gaji Anda 
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sebaiknya bergantung pada seberapa produktif Anda. 

 

Biaya tetap Biaya tetap adalah biaya yang tetap sama terlepas dari jumlah 

produk yang Anda jual. Contoh, biaya kios Pasar Malam Minggu, 

telefon dll . 



Program Daya Saing Usaha Kecil ILO – ASEAN  38

 

Tabel 3.2.2: Biaya Tetap vs Biaya Tidak Tetap 

Item 
Tidak 

Tetap 
Tetap 

Sewa bulanan untuk kios 

 
 �  

Komisi untuk kios stasius bus 

 
�   

Pembayaran pinjaman untuk sepeda motor 

 
 �  

Kopi untuk staf 

 
 �  

Listrik untuk kios 

 
 �  

Tagihan telefon 

 
 �  

Produk pembersih 

 
�   

Pengiriman dan pengemasan produk untuk dikirim ke luar negeri 

 
 �  

Pembayaran jaminan social pemilik bisnis 

 
 �  

Pembayaran hutang ke Paman 

 
 �  

Pembayaran hari libur untuk pemilik bisnis 

 
 �  

Biaya transportasi untuk mengambil produk dari desa  

 
  

Biaya akomodasi untuk mengamati pameran perdagangan 

kerajinan tangan di Kota 

 

 �  

Kain baru untuk meja di kios pasar 

 
 �  

Gunting 

 
 �  

Tanda baru untuk kabinet pajangan 

 
 �  

Kartu nama dengan logo 

 
 �  

Kotak plastik dengan tutup untuk memindahkan produk ke pasar 

 
 �  

Kemasan produk 

 
�   

 
 
 
 
 
 

Catatan 
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Ingatlah untuk memisahkan biaya pribadi dengan rekening bisnis. Contohnya, 

seorang pemilik bisnis membeli baju baru dari tetangga di pasar dan menggunakna 

uang dari kotak kasnya – ini bukan praktik yang baik, kecuali jika Anda mencatatnya 

dan mengembalikannya. Pembayaran jaminan sosial dan pajak bisnis harus diambil 

dari rekening bisnis untuk pemilik bisnis maupun stiap pekerja penuh waktu.  

Tabel 3.2.4: Biaya Tidak Tetap (Bahan Baku Mentah) 

Bahan Mentah Berapa banyak? Harga unit? Biaya per produk? 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Biaya total per 

produk 

 

Total per bulan  

Biaya per bulan  

Tabel 3.2.3: Biaya Tidak Tetap (Bahan Baku Mentah) 

Bahan Mentah Berapa banyak? Harga unit? Biaya per produk? 

Logo dicetak di 

bungkus cokelat 

1 Rp100,000 untuk 

100 

Rp 1,000 

Label tempelan 

berlogo 

1 Rp 50,000 untuk 

100 

Rp 500 

Biaya total per 

produk 

Rp 150 

Total per bulan 18.8 (diambil dari perhitungan sebelumnya) 

BIAYA PER BULAN Rp 22,800 untuk BAHAN BAKU MENTAH TIDAK TETAP 

BIAYA TIDAK TETAP: bahan baku mentah 
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• Simpan seluruh catatan biaya ini 

• Jika Anda punya akses ke pasar untuk membeli bahan baku produksi (misal. 

karung beras) anda dapat menyediakannya untuk produsen anda (pembuat 

kerajinan tangan). Cari tahu mengenai biaya produksi dan bernegosiasilah 

• Cari tahu dan dapatkan penawaran untuk item yang mahan yang perlu Anda 

beli, minta potongan harga untuk pembelian dalam jumlah besar 

• Tuliskan atau gambarkan apa yang Anda ingin buat atau telah cetak (tanda, 

selebaran, label) sehingga jika terjadi kesalahan, Anda tidak harus 

membayarnya. Contohnya, jika tanda toko mencantumkan nomer telefon 

yang salah 

 

 
 
 
 
 
 

Tabel 3.2.5: Biaya tidak tetap (Pekerja/Upah) 

Siapa? 

 

Per bulan Tarif Biaya per bulan 

Orang: Saya 

sendiri 

5 jam per hari x 6 

hari per minggu x 

4 minggu per 

bulan = 120 jam 

Rp10,000 per jam Rp1,200,000 

Orang: Kios stasiun 

bus 

Perkiraan 10 

penjualan per 

bulan dari produk 

seharga Rp 15,000 

(diambil dari 

perhitungan 

sebelumnya) = 

Rp150,000 

10% dari 

penjualan barang 

Rp15,000 

Biaya pekerja 

tidak tetap per 

bulan 

 

 
 

Tabel 3.2.6: Biaya Tidak Tetap (Pekerja/Upah) 

Siapa? 

 

Per bulan Tarif Biaya per bulan 

Orang: Saya    

Tips 

BIAYA TIDAK TETAP: Pekerja 
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sendiri 

 

Staf 

 
   

Tempat penjualan 

1  
   

Tempat penjualan  

2 
   

Tempat penjualan 

3 
   

Biaya per bulan  

 

 

 
 
 
 
 
 

• Persentase untuk kios stasiun bus dapat juga dimasukkan ke dalam 

perhitungan biaya bahan baku mentah, tetapi lebih sesuai untuk biaya 

pekerja. Apapun pilihan Anda, biaya ini tetap dianggap sebagai biaya tidak 

tetap.  

• Tekan upah Anda serendah mungkin ketika Anda sedang mengembangkan 

bisnis baru dan ketika Anda sedang memperluas bisnis ke area atau fase yang 

baru. 

• Staf yang dibayar dengan upah per jam lebih baik untuk bisnis Anda dari pada 

gaji bulanan karena Anda hanya membayar ketika orang tersebut bekerja.   

• Ketika bisnis Anda sudah mapan dan Anda mulai menghaislkan laba, 

pertimbangkan untuk menempatkan staf yang setia untuk mendapatkan gaji. 

Anda akan bertanggung jawab untuk menyediakan bayaran untuk liburan 

dan manfaat ketenagakerjaan lainnya (misal, kesehatan, jaminan sosial, cuti 

melahirkan dll.), ketika Anda melakukan hal yang tepat, mereka akan lebih 

mungkin bekerja dengan efektif. Anda dapat juga mempertimbangkan upah 

bulanan dasar dengan persentase komisi yang dibayarkan untuk setiap 

produk yang terjual. 

 

 

 

 

 

Tabel 3.2.7: Biaya Tetap 

Item Harga beli 
Jumlah bulan 

pemakaian 
Biaya per bulan 

Sewa bulanan - - Rp 40,000 

Tips 

Biaya tetap 
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untuk kios pasar 

Sewa bulanan 

untuk 

pemajangan di 

kedai kopi 

- - Rp 10,000 

Meja untuk kios 

pasar 
Rp100,000 24 Rp 4,000 

Selebaran bisnis Rp 50,000 12 Rp 2,000 

Tanda di kios 

pasar 
Rp 100,000 24 Rp 4,000 

Tanda di kedai 

kopi 
Rp 20,000 24 Rp 8,000 

Tanda di kios 

stasiun bus 
Rp 20,000 24 Rp 8,000 

Perjalanan ke 

produsen (sekali 

per bulan) 

- - Rp 80,000 

Biaya per bulan Rp156,000  

 

Tabel 3.2.8: Biaya Tetap 

Item Harga beli 
Jumlah bulan 

pemakaian 
Biaya per bulan 
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Biaya tetap per 

bulan 
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• Ketika Anda pertama kali memulai bisnis, atau memperluas bisnis, Anda akan 

perlu mengeluarkan uang untuk biaya tetap. Hal ini berarti Anda perlu 

mengalokasikan persentase dari biaya ke setiap produk yang Anda jual 

sehingga dengan efektif menambahkannya ke harga penjualan. 

• Jika Anda menambahkan biaya Anda (tetap dan tidak tetap) ke harga 

pembelian Anda, Anda akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas 

mengenai harga jual yang harus dikenakan ke produk, sehingga Anda dapat 

menutupi pengeluaran Anda. 

• Beberapa dari biaya tetap dialokasikan secara mingguan atau bulannan, 

seperti sewa atau perjalanan, tetapi beberapa biaya mencakup lebih dari 

satu bulan jadi Anda dapat menghitung biaya berdasarkan berapa lama item 

akan bertahan (misal, meja akan bertahan selama 2 hingga 3 tahun). 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tabel 3.2.9: Contoh – Biaya Total Per Bulan 

Jenis biaya Biaya total per bulan 

Bahan baku mentah (tidak tetap) Rp 22,600 

Biaya pekerja (tidak tetap) Rp 1,215,000 

Overheard (tetap) Rp 156,000 

Biaya total (pengeluaran) per bulan Rp 1,393,600 

Harga x Penjualan - Biaya = Laba 

 
 

Langkah 1 

Harga 

 
X 

Penjualan  

 
= 

Penjualan 

Bulanan 

Rp15,000  104  Rp1,560,000 

Langkah 2 

Penjualan 

bulanan 
_ 

Biaya 

 
= Laba 

Rp1,560,000  Rp1,393,600  Rp170,000 

 

 

 
 
 
 

Tips 

Biaya Total 
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Kami hanya menggunakan penjualan Anda di Pasar Malam Minggu. Anda perlu 

melakukan perhitungan serupa untuk tempat penjualan yang lain (contohnya, kios 

stasiun bus dan tempat pajangan di kedai kopi). 

 
 

Tabel 3.2.10: Biaya Total Per Bulan 

Jenis biaya Biaya total per bulan 

Bahan baku mentah (tidak tetap)  

Biaya pekerja (tidak tetap)  

Overheard (tetap)  

Biaya total (pengeluaran) per bulan  

Harga x Penjualan - Biaya = Laba 

  
 

Langkah 1 

Harga 

 
X 

Penjualan  

 
= 

Penjualan 

bulanan 

     

Langkah 2 

Penjualan 

bulanan 
_ 

Biaya 

 
= Laba 

     

 

 

 

3.3. Sistem untuk Menelusuri dan Mencatat 

 
 
Pada sesi alat bantu ini kita akan mengerjakan beberapa template finansial yang 

dapat kita gunakan sebagai sistem finansial untuk bisnis. Hal ini meliputi: 

• Kartu stok produk 

• Sistem pembukuan 

• Buku kask 

• Tagihan penjualan 

• Tagihan pembelian 

• Klaim pengeluaran 

• Buku kas kecil 

 

Catatan 
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Mengapa sistem finansial penting: 

• Memastikan Anda tidak lupa piutang Anda, atau uang yang Anda pinjam dari 

pemasok atau produsen 

• Menyediakan informasi dan bukti mengenai keberhasilan atau kegagalan 

bisnis 

• Membantu Anda mengelola dengan lebih efisien, tidak menyia-nnyiakan 

waktu atau uang, dan dengan efektif, melakukan dengan lebih baik 

• Mengetahui stok apa yang Anda miliki dan waktu untuk memesan stok baru, 

jadi Anda tidak kehabisan dan Anda memberikan waktu pada produsen untuk 

membuat stok baru, seperti memberikan pemberitahuan satu bulan 

sebelumnya bahwa produk tersebut akan dibutuhkan 

• Menunjukkan tren bisnis. Contohnya, minggu dan bulan yang mana yang 

paling menguntungkan (ketika penjualan paling tinggi atau keberhaislan 

kampanye pemasaran). Informasi ini membantu Anda menargetkan 

penjualan dan memperoleh hasil terbaik dari bisnis Anda 

• Penting jika Anda hendap mendapatkan pinjaman atau membutuhkan 

bantuan finansial  

 
 
 
 
 
 
 

Memutakhirkan dokumen dan sistem finansial tidak selalu mudah untuk dilakukan: 

• Membentuk kebiasaan dengan mengerjakan dokumen bisnis Anda seraya 

bekerja dan memperbaharuinya setiap hari atau setidaknya secara mingguan  

• Pikirkan dokumen sebagia bagian bisnis, seperti mendirikan kios dan 

mengalokasikan waktu untuk melakukannya.   

• Semakin sering Anda melakukannya, maka Anda akan semakin mahir 

• Mencermati internet untuk mencari demonstrasi praktikal terkait pembukuan 

dan akunting  

 
 

Tabel 3.2.11: Sistem untuk Menelusuri dan Mencatat 

Aturan utama dari manajemen finansial: 

• Menjaga uang bisnis terpisah dari uang pribadi.  

• Jika Anda punya uang dari pinjaman maka uang tersebut hanya boleh 

digunakan untuk keperluan bisnis saja, bukan keperluan pribadi.  

• Catat transisi finansial Anda (uang yang masuk, dan uang yang keluar) 

setiap harinya. 

• Hitung laba atau kerugian Anda setiap bulannya. 

• Rencanakan pembelian dan pengeluaran Anda dengan menyisihkan 

sebagian uang Anda untuk membayar tagihan bulanan Anda yang 

berjumlah besar (misal. uang sewa). 

Tips 
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• Sadari stok dan uang Anda, sehingga tidak hilang, rusak atau dicuri. 

• Kelola penjualan secara kredit (misal, catat produk dan stok yang 

diserahkan kepada pihak lain tanpa pembayaran – seperti menjual di kedai 

kopi atau stasiun bus). 

Investasi bisnis: 

• Hutang dapat menjadi berguna ketika memulai sebuah bisnis dan ketika 

Anda ingin berkembang. Hanya minta hutang sejumlah yang Anda 

perlukan. 

• Hutang sebaiknya tidak digunakan untuk menutupi kekurangan ketika bisnis 

gagal karena pembayaran bunga hutang hanya akan memperbesar 

kekurangan Anda. 

• Gunakan sebagian dari gaji bulanan Anda untuk diinvestasikan kembali ke 

bisnis dan untuk membantu bisnis berkembang. 

Sistem kotak akunting untuk mengelola uang Anda: 

• Membantu merencanakan, menelusuri dan mengelola uang (bisnis dan 

pribadi). 

• Gunakan sistem tiga kotak ini 

• Uang masuk 

• Pengeluaran bisnis 

• Pengeluaran pribadi 

• Lihat template contoh. 

Menelusuri dan mengelola kerugian – masalah yang umum: 

• Produk dengan kualitas yang buruk  

• Produk yang rusak, baik yang merupakan kesalahan produsen atau 

kesalahan Anda terkait dengan penyimpanan produk yang buruk  

• Hutang tidak digunakan hanya untuk keperluan bisnis (tetapi digunakan 

untuk keperluan pribadi) 

• Produk tidak terjual atau permintaan atas produk rendah (pembelian yang 

tidak tepat, permintaan tidak diperiksa) 

• Produk dan/atau uang dicuri. Buat catatan tertulis, simpan uang di tempat 

yang dapat dikunci dan/atau tersembunyi 

• Jika ada yang berhutang pada Anda, sepakati tanggal pengembalian dan 

terus ditindaklanjuti 

Menelusuri dan mengelola kredit (penjualan): 

• Hal berikut ini penting karena segera setelah Anda memperbolehkan orang 

memiliki sesuatu tanpa membayar maka Anda akan merugi 

• Penjualan secara kredit mengandung resiko. Jika memungkinkan, Anda 

sebaiknya menghindari penjualan dengan cara ini 

• Jika Anda harus memberikan kredit, nilai orang dan keadaan setiap kali 

Anda hendak mengambil keputusan 

• Simpan catatan kredit. Tuliskan siapa, berapa banyak dan tanggal 

pengembaliannya 

• Minta orang tersebut meninggalkan jaminan yang bernilai serupa (misal. jam 
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tangan atau surat BPKB motor). 

• Pertimbangkan untuk mengenakan harga yang lebih tinggi untuk produk 

yang dijual secara kredit dan simpan uang tambahan secara terpisah untuk 

berjaga-jaga jika ada yang tidak mengembalikan pinjaman 

Mengelola stok produk Anda: 

• Catat seluruh pembelian stok termasuk tanggal, nomor ID produk, jumlah 

produk yang dibeli 

• Catat seluruh penjualan stok sehingga meliputi tanggal, dijual kepada 

siapa, uang yang diterima/kredit yang diberikan, dan jumlah produk 

• Perbaharui sisa stok yang tersedia sehingga Anda selalu tahu berapa 

banyak yang telah Anda beli, berapa yang sudah Anda jual dan berapa 

sisa stok yang masih tersedia 

• Ingatlah, stok yang dimiliki (sudah dibeli tetapi belum dijual) adalah aset 

bisnis dan aset adalah bagian yang dimiliki oleh bisnis, jadi perlakukan stok 

sebagaimana Anda memperlakukan uang Anda. 

 

Tabel 3.2.12: Sistem Pembukuan 

Sistem 

pembukuan 

yang penting 

Definisi 

Buku kas Metode pembukuan yang penting untuk mencatat 

pemasukkan dan pengeluaran membutuhkan buku kas manual 

dan kalkulator. Tidak ada pencatatan aset, liabilitas/hutang 

dan modal sebagaimana yang terdapat dalam metode entri 

ganda (double entry method) sehingga tidak dapat digunakan 

untuk menghasilkan lembar neraca keuangan; hal ini tidak 

menjadi masalah untuk usaha kecil. 

Tagihan 

penjualan 

Metode pembukuan yang penting untuk mencatat siapa yang 

memiliki produk Anda dan yang berhutang pada Anda 

karenanya. Tagihan penjualan akan diberikan pada pihak 

yang membeli dalam jumlah besar dari Anda - yaitu. Bukan 

pembeli tunai di pasar. Hal ini dapat dilakukan untuk 

menawarkan potongan harga untuk pembayaran yang 

segera. Pelanggan mengembalikan bukti pengiriman uang 

dengan pembayaran sehingga Anda tahu siapa yang telah 

melakukan pembayaran. Paling baik untuk memiliki 2 dokumen, 

dokumen penerbitan dan dokumen pembayaran. Tulis tagihan 

dan simpan salinan dalam kumpulan dokumen yang telah 

diterbitkan. Ketika Anda menerima pembayaran, tulis telah 

dibaar di tagihan dan pindahkan ke kumpulan dokumen yang 

telah dibayar. 

 

Pemesanan Metode pembukuan yang penting untuk mencatat apa yang 
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pembelian telah Anda beli (yaitu. stok, perlengkapan) dan berapa 

banyak hutang Anda (yaitu. Pengeluaran bisnis).  Vendor atau 

pemamsok (pembuat kerajinan) yang Anda hutangi disebut 

kreditor. Sekali lagi, Anda dapat menyimpan dalam dua 

kumpulan dokumen: penerbitan pembelian dan pembayaran 

pembelian.  Pemilik bisnis harus mengawasi seluruh tagihan 

pembelian dengan memastikan bahwa harga telah disepakati 

dengan pemasok sebelumnya dan memeriksanya terhadap 

tagihan pemasok ketika brang tiba – dokumen tersebut harus 

sama dalam hal deskripsi, jumlah dan harga. Jika ada 

perbedaan maka harus segera diselesaikan bersama dengan 

pemasok dengan segera. Template pembayaran akun dapat 

digunakan untuk merangkum pemesanan pembelian, 

menekankan jumlah yang belum dibayar dan tanggal untuk 

melakukan pembayaran. 

 

Klaim 

pengeluaran 

dan kwitansi 

Metode pembukuan yang penting untuk mencatat apa yang 

dibayar bisnis untuk pengeluaran yang terjadi atas nama bisnis. 

Contohnya, jika Anda meminta teman untuk mengambil 

pesanan dari pemasok ketika ia berkunjung ke daerah 

tersebut. Anda akan membayar biaya untuk mengganti 

sebagian biayanya. Kwitansi seperti tiket bus harus disertakan 

bersama dengan biaya ini. Bisnis juga dapat mengeluarkan 

kwitansi untuk barang yang dijual ke pelanggan. 

 

Kas kecil Metode pembukuan yang penting untuk mencatat pembayara 

tunai dalam jumlah kecil untuk keperluan bisnis sehari-hari 

seperti teh dan pulsa telefon. Kotak kas kecil juga dapat 

digunakan untuk menyimpan uang dari pelanggan. Anda 

mulai dengan persediaan kas kecil (yaitu. Rp500,000). Seluruh 

transaksi (yang masuk dan keluar) dicatat pada vocher kas 

kecil yang kemudian dimasukkan ke baris kas kecil. Pada 

setiap akhir bulan Anda ‘mengisi kembali’ kotak kas kecil ke 

jumlah persediaan awalnya (Rp500,000). 

 

Kartu Kontrol 

Stok 

Metode pembukuan yang penting untuk mencatat rincian 

mengenai stok Anda (yaitu. Barang yang dibeli). Ingatlah, stok 

itu adalah perwujudan lain dari uang. Kartu stok akan 

mencatat sebanyak apa stok yang telah Anda beli dalam 

jangka waktu tertentu sehingga Anda memiliki informasi 

mengenai barang yang paling laris. Hal ini akan mengingatkan 

Anda waktu untuk memesan sehingga tidak kehabisan produk 

dan hal ini dapat digunakan untuk menekankan kasus 
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Tabel 3.2.13: Contoh – Pembukuan yang dibuat Sederhana:  buku kas 

Sistem Tiga Kotak (uang bisnis yang masuk dan keluar, dan uang pribadi 

Bulan: 

JAN 

Tahun: 

2014 

Deskripsi Uang masuk 

bisnis 

Uang 

keluar 

bisnis 

Uang 

keluar 

pribadi 

Saldo 

(balance) 

01.01 Hutang tunai 

untuk 

mendirikan 

bisnis 

 

10,000,000.00    

01.01 Perjalanan ke 

produsen 

desa 

 80,000 

 

  

01.01 Membeli 

produk (80 x 

Rp10,000) 

 

 800,000   

03.01 Memasrkan 

sewa ruangan 

di bulan 

Januari 

 

 40,000   

03.01 Sewa tempat 

memajang 

Januari 

 

 10,000   

03.01 Tabel untuk 

menjual 

produk 

 

 100,000*   

03.01 Selebaran 

iklan 

 

 50,000*   

pencurian dan kerusakkan.  

Buku Kas 
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03.01 Tanda 

(Rp100,000 

dan 2 x 

Rp20,000) 

 

 140,000*   

04.01 Penjualan 

produk  

Minggu 1 - 15 

x Rp15,000 

225,000    

11.01 Penjualan 

produk  

Minggu 2 - 22 

x Rp15,000 

330,000    

18.01 Penjualan 

produk  

Minggu 3 - 23 

x Rp15,000 

345,000    

25.01 Penjualan 

produk  

Minggu 4 - 20 

x Rp15,000 

300,000    

26.01 Gaji saya (5 

jam x 6 hari x 4 

minggu untuk 

Rp10,000 per 

jam) 

  Rp1,200,000  

Total  Rp11,200,000 Rp1,220,000 Rp1,200,000 Rp8,780,000 

 

 
Contoh: menganalisis finansial Andas: 

• Uang yan gkeluar sejumlah Rp1,220,000 (biaya bisnis) + Rp1,200,000 (gaji 

Anda) 

• 80 produk dijual pada bulan tersebut. Anda membayar Rp10,000 untuk setiap 

produk dan menjualnya seharga Rp15,000 untuk setiap produk, sehingga 

Anda memiliki kelebihan sebesar Rp400,000. Anda harus mengambil uang 

untuk emmbayar biaya bulanan (sekitar Rp1,393,600 berdasarkan kegiatan 

sebelumnya – angka ini meliputi gaji sebesar Rp1,200,000). 

• Anda punya modal awal (Rp10,000,000) yang dapat Anda kembalikan ketika 

bisnis sudah berjalan dengan baik dan Anda mendapatkan gaji sebesar 

Rp1,200,000. Jika Anda tidak mengambil gaji untuk tiga bulan pertama ketika 

sedang membangun jaringan pelanggan Anda, maka finansial Anda akan 

berada dalam keadaan yang cukup aman. 

• Anda juga membayar Rp290,000 untuk benda biaya tetap (meja, tanda, 

selebaran) yang akan bertahan selama beberapa bulan, tetapi biayanya 
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muncul pada bulan pembeliannya. 

• Ketika Anda mengerjakan pembukuan untuk bulan berikutnya (Februari) ambil 

angka Rp8,780,000 dan letakkan di puncak kolom pertama (yaitu di tempat 

yang sama dimana angka Rp10,000,000 terletak di tabel di atas) – Ini adalah 

saldo awal bulan yang baru. 

 
 

Tabel 3.2.14: Pembukuan yang dibuat Sederhana:  buku kas 

Bulan 

Tahun 

Deskripsi Uang 

masuk 

bisnis 

Uang keluar 

bisnis 

Uang 

keluar 

pribadi 

Saldo 

(balance) 

01      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

31      

Totals      
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Tabel 3.2.15: Tagihan Penjualan 

Tagihan penjualan 

Tanggal: Nomor tagihan: 

Kepada: Dari: 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Deskripsi Harga unit Biaya 

    

    

    

    

    

    
 

Komentar 

 

 

 

 

Subtotal 

 

Potongan harga 

 

Pajak 

 

Total yang perlu dilunasi: 

 

Pembayaran jatuh tempo pada tanggal: 

Rincian rekening bank: 

Bunga __% per tahun akan dikenakan pada pembayaran yang terlambat 

POTONG DI SINI 

Jumlah yang dikirimkan / Remittance Nama pelanggan: 

 

Nomor tagihan: 

 

Jumlah yang dibayarkan: 

 

Tagihan Penjualan 
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Tabel 3.2.16: Pembukuan yang dibuat sederhana – pemesanan pembelian 

 

(logo Anda)                                       Nomor pemesanan ……………………………….………….. 

 

                                                          Tanggal pemesanan………………………………..………… 

  

                                                          Tanggal pengiriman yang diharapkan..………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomor produk Deskripsi produk Jumlah Harga 

unit 

Total 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

  

 

   

 

 

    

Pemasok: 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

Pembeli (Anda) 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

 

Pemesanan Pembelian 
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Komentar: 

 

 

 

 

Sub Total 

 

 

Pajak (%, jika 

berlaku) 

 

 

Pos/transportasi 

 

 

Total hutang  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 3.2.17: Formulir Pengeluaran dan Kwitansi 

 

 

Tanggal ……………………………… 

Rincian 

 

Kwitansi 

Y/T 

Jumlah 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

Total 

 

 

 

 

DIBAYAR OLEH (cetak dan tanda tangan) 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

DITERIMA OLEH (cetak dan tanda tangan) 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

Formulir Pengeluaran dan Kwitansi 
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PE 
 
 
 
 

Tabel 3.2.18: Log Kas Kecil 

 

Bulan: 

Tanggal  Rincian Kasl masuk  Kas keluar Saldo / 

Balance 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Total kas yang tersisa  

Float  Less total 

cash left 

 = Topup  

 

  

Kasi Kecil 
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Tabel 3.2.19: Vocher Kas Kecil 

 

Vocher kas kecil 

Tanggal  Kas keluar  

Rincian  Kas masuk  

  Total  

No 

Vocher 

   

    

Vocher kas kecil 

Tanggal  Kas keluar  

Rincian  Kas masuk  

  Total  

No 

Vocher 

   

Vocher kas kecil 

Tanggal  Cash out  

Rincian  Cash in  

  Total  

No 

Vocher 

   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Tabel 3.2.20: Kartu Stok Produk 

 

Nama produk:  Dompet pria 

 

Kode produk:  MW1 

 

Kontak pemasok/produsen:   

 

 

Deskripsi: Nilai dan mark up Komentar: 

 Beli  

Jual  

 

Tangal Masuk (B/F) KELUAR Sisa Komentar 

Stok Produk 
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Totals 

    

 
 

 

 

 
 
 
 

• Anda dapat menggunakan satu lembar untuk satu produk dan berikan kode 

jika Anda memiliki lebih dari satu jenis dompet pria. 

• Buat kode yang sederhana yang mudah diingat; jika produk berukuran S / M 

/ L Anda dapat menulis kode MWL. 

• Jika Anda menjual produk secara kredit atau dengna potongan harga yang 

besar p sebagaimana orang yang menjual produk Anda di toko mereka (misal, 

kedai kopi atau stasiun bus) Anda dapat menggunakan kartu ini dan 

menandai dengan terinci (seperti di atas**).  Mereka membayar Anda ketika 

telah menjual produk tersebut, tetapi Anda harus menyimpan catatan stok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tips 
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Tabel 3.2.21: Pernyataan laba dan rugi 

Pemasukkan 

Deskripsi Jumlah 

  

  

  

  

 Total pemasukkan  

 

Biaya barang yang terjual 

Deskripsi (misal. stok, inventori, 

bahan baku yang terjual ke 

pelanggan dll.) 

Jumlah 

  

  

  

  

  

 Total biaya penjualan  

  Laba kotor 

(Total 

pemasukkan 

dikurangi 

biaya 

penjualan) 

 

 

Pengeluaran 

Deskripsi (misal. iklan, jas pos, 

BBM dll.) 

Jumlah 

  

  

  

  

  

 Total 

pengeluaran 

 

  Laba bersih  

(Laba kotor 

dikurangi 

 

Pernyataan Laba dan Rugi 
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pengeluaran) 
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