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Kata Pengantar 

 

Alhamdulillah atas ridho-Nya dan dengan dorongan dari kolega penulisan buku 

Pengambilan Keputusan dan Networking dapat penulis selesaikan. Pengambilan 

keputusan merupakan aksi nyata dan tindakan akhir dari semua hal yang 

dipelajari, dihitung dan dianalisis. Pengambilan keputusan  tidak hanya dilakukan 

dalam bisnis atau ekonomi, tetapi semua bidang kehidupan ini. Networking yang 

dimaksud adalah membangun jaringan sebagai penguat pengambilan keputusan.  

Pengambilan keputusan  dan networking  dalam bidang ekonomi khususnya bisnis 

belum banyak didapatkan . Isi buku Pengambilan Keputusan dan Networking 

mayoritas membahas pengambilan keputusan dan networking dalam bidang 

ekonomi khususnya bisnis. Hal ini dimaksudkan untuk mengisi atau menambah 

referensi untuk membantu pihak memahami baik secara teori maupu praktek 

tentang pengambilan keputusan dan Networking bidang bisnis. 

Isi buku ini diawali dengan dasar-dasar pengambilan keputusan, pengambilan 

keputusan strategis, pengambilan keputusan operasional yang mencakup aspek : 

pemasaran, sumber daya manusia, operasi dan sistem informasi serta aspek 

keuangan, pada akhir pembahasan buku ini berisi tentang dasar networking dan 

aplikasi networking untuk bisnis. Buku ini dilengkapi dengan contoh-contoh 

hipotetis sederhana dan beberapa contoh riil. 

Buku ini juga telah penulis upload  dalam bentuk modul maupun handuot pada 

http://fe.elcom.umy.ac.id. Untuk itu apabila ada pihak yang mau memerlukan 

dalam bentuk modul maupun handout dapat download langsung dari internet. 

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada UPFE atas segala  upaya untuk 

menerbitkan buku ini.Mungkin buku ini masih ada kekurangan atau kesalahan, 

untuk itu penulis mohon maaf. Kritik dan saran dari semua pihak sebagai 

penyempurnaan buku ini sangat penulis harapkan. 

Yogyakarta, 1 Pebruari 2006 

 

http://fe.elcom.umy.ac.id/


 2 

TATAP MUKA KE 1 

 

Tujuan:  

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: 

1. Mengetahui kontrak belajar mengajar 

2. Memahami overview materi kuliah  

3. Memahami proses belajar mengajar 

 

Kompetensi Dasar 

Pemahaman materi kuliah dan kontrak belajar  

 

Indikator 

1. Memahami overview materi kuliah  

2. Memahami proses belajar mengajar 

 

Materi Pokok 

Silabi dan kontrak belajar 
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A. Silabus: 

1. Pendahuluan 

2. Konsep Dasar Pengambilan Keputusan 

3. Distribusi Probabilitas 

4. Alat Analisis Pengambilan Keputusan 

5. Pengambilan Keputusan Strategis 

6. Pengambilan Keputusan Pemasaran 

7. Pengambilan Keputusan SDM 

8. Pengambilan Keputusan Operasional 

9. Pengambilan Keputusan Keuangan 

10. Games Pengambilan Keputusan 

11. Konsep-konsep Dasar Networking 

12. Strategi   Networking 

13. Evaluasi  Networking 

14. Simulasi Networking 

 

Penilaian: 

Nilai Mid 30% 

 Penugasan 30% 

 Ujian Akhir 30% 

 Kehadiran 10% 

 

Literature: 
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Indeks: Jakarta.  

Herbert N. Casson, 2004, Teknik Pengambilan Keputusan, Zenith 

Publisher: Jogjakarta 

Johannes Supranto, 1998, Teknik Pengambilan Keputusan, Rineka Cipta: 

Jakarta. 

Salusu, J., 1996, Pengambilan Keputusan Strategik: Untuk Organisasi 

Publik dan Organisasi Non Profit, Grasindo: Jakarta.  
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Santoso, Beni, 2004, All About Marketing: Memahami Lebih Jauh MLM 

dan Pernak-perniknya, Andi: Yogyakarta. 

Sri Mulyono, 1996, Teori Pengambilan Keputusan, Lembaga Penerbitan 

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Jakarta. 

Sukamdiyo, Ign, 1996, Manajemen Koperasi, Erlangga: Jakarta  

Suwarsono, 1994, Manajemen Strategik, UPP AMP YKPN: Yogyakarta. 

 

B. Pendahuluan 

Pengambilan keputusan merupakan suatu proses dan berlangsung 

dalam suatu sistem. Hal tersebut perlu kita sadarai agar kita dapat 

berhasil didalam upaya mengembangkan kemampuan kita untuk 

mengambil keputusan dari kita. Makin kita mampu mengenali masalah-

masalah yang selalu akan kita jumpai di dalam perjalanan menuju ke 

kemajuan dalam hidup, makin mampu kita mengatasi atau memecahkan 

masalah-masalah tersebut. Sistem dimana proses pengambilan 

keputusan itu berlangsung terdiri atas berbagai unsur atau elemen dan 

masing-masing merupakan suatu faktor yang ikut menentukan segala apa 

yang terjadi atau akan terjadi. Unsur utama dan mungkin yang terpenting 

di dalam proses pengambilan keputusan adalah masalah/problem. 

Sesuatu barulah merupakan masalah atau problem, dilihat dari segi 

pengambilan keputusan bilamana kita mempunyai tujuan yang jelas dan 

tegas yang sedang kita kejar. 

 

Definisi Pengambilan Keputusan:  

Pengambilan Keputusan adalah memilih satu atau lebih di antara 

sekian banyak alternatif keputusan. Dapat dikatakan juga sebagai proses 

memilih suatu alternative cara bertindak dengan metode yang efisien 

sesuai situasi. Pernyataan ini menegaskan bahwa mengambil keputusan 

memerlukan satu seri tindakan, membutuhkan beberapa langkah. Dalam 

dunia manajemen atau dalam kehidupan organisasi, baik swasta maupun 

pemerintah, proses atau seri tindakan itu lebih banyak tampak dalam 
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berbagai diskusi. Salah satu komponen terpenting dari proses pembuatan 

keputusan ialah kegiatan pengumpulan informasi dari mana suatu 

apresiasi mengenai situasi keputusan dapat dibuat. 

 

Kerangka pengambilan keputusan 

Keputusan yang kita ambil dapat berada dalam berbagai kerangkan 

pikiran, tergantung dari sifat serta kedudukan masalah atau problema 

yang dihadapi. Maka pengambilan keputusan dapat dilakukan dalam:  

1. Kerangka perorangan pribadi, keputusan diambil untuk menghadapi 

masalah pribadi, dan untuk tujuan pribadi 

2. Kerangka perorangan kelompok, keputusan diambil secara perorangan 

terhadap masalah yang akan menyangkut kelompok.  

3. Kerangkan organisasi perhimpunan, keputusan diambil oleh rapat 

umum anggota.  

4. Kerangka organisasi pemerintah, keputusan diambil menurut undang-

udang 

5. Kerangka organisasi niaga, keputusan diambil oleh rapat umum 

pemegang saham, dewan komisaris, direksi, direktu, manajer 

6. Kerangka organisasi sosial, keputusan diambil oleh pengurus yayasan, 

pengurus badang yang diasuh 

7. Kerangka organisasi Internasional, keputusan kantor besar oganisasi 

internasional, keputusan kepala perwakilan organisasi Internasional 

setempat    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.1. 
Langkah menentukan keputusan 

Informasi Prinsip Emosi 

Suara hati berpikir 
menyeluruh intuisi 

Keputusan  
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Kecepatan pengambilan keputusan 

1. Pengalaman 

Pengalaman adalah sokoguru yang baik. Seorang eksekutif dapat 

memutuskan boleh tidaknya sesuatu dilaksanakan berdasarkan 

pengalamannya. Seseorang yang sudah menimba banyak 

pengalaman tentu lebih matang dalam membuat keputusan daripada 

eksekutif yang sama sekali belum mempunyai pengalaman apa-apa. 

Namun, perlu diperhatikan bahwa peristiwa-peristiwa yang lampau 

tidak akan pernah sama dengan peristiwa-peristiwa pada saat ini. Oleh 

sebab itu penyesuaian terhadap pengalaman seseorang eksekutif 

senantiasa diperlukan.  

2. Emosi 

Emosi adalah bentuk ungkapan yang muncul dari dalam diri kita, yang 

disebabkan oleh kondisi dari lingkungan sekitar kita yang tidak sesuai 

dengan keinginan kita. Emosi yang muncul dari dalam diri kita adalah 

sebagai bentuk reaksi akibat adanya tekanan atau sesuatu hal yang 

menjadikan orang memunculkan emosinya. Emosi dapat bersifat 

negative dan positif. Reaksi yang negative tentunya dapat merugikan 

diri kita. Sedangkan emosi yang sifatnya positif adalah sikap yang 

memang harus dimunculkan sebagai bentuk pembelaan atas tidakan 

yang tidak sesuai dengan dirinya.    

3. Takut 

Tidak semua orang dapat mengambil keputusan secara tepat. Hal ini 

banyak terjadi dikalangan eksekutif, pimpinan proyek, pimpinan 

lembaga sampai pada  organisasi tingkat mahasiswa. Apakah 

sebabnya sehingga seseorang mengambil keputusan yang lemah dan 

tidak tepat? Sebagaian besar penyebabnya adalah karena ketakutan. 

Ketakutan menyebabkan seseorang menempuh jalan yang salah. 

Kelinci dapat hidup karena menuruti prinsip keselamatan di atas 

segalanya. Banyak sekali manusia kelinci yang dapat kita jumpai. 

Apabila jalan yang satu berbahaya, sedangkan jalan yang lain aman, 
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kebanyakan orang memilih jalan aman semata-mata karena bertabiat 

kelinci. Inilah yang dinamakan keputusan yang tidak tegas. Orang baru 

dapat mengadakan pilihan yang tepat apabila mempertimbangkan 

untung ruginya. Akan tetapi kalau hanya satu pertimbangan saja yang 

diutamakan, sesungguhnya ia tidak mengambil keputusan. Ia lari dari 

keadaan.  

4. Suara hati/intuisi  

Tidak jarang eksekutif menggunakan intuisinya dalam mengambil 

keputusan dan tidak jarang keputusan-keputusan itu dikritik sebagai 

immoral. Kritik yang sering dilontarkan terhadap pengambilan 

keputusan seperti ini adalah, karena kurang mengadakan analisis yang 

terkendali maka perhatian hanya ditunjukkan pada beberapa fakta, lalu 

melupakan banyak elemen penting. Mungkin dengan informasi yang 

sedikit saja seseorang sudah dapat mengambil keputusan karena 

intuisilah yang dominant.    

 

Jalan mana yang harus kuambil dari sini ? 

Tergantung kamu mau ke mana 

Apabila dicermati sekeliling kita, banyak hal-hal yang berguna untuk 

mendukung tujuan dalam hidup ini. Segala prasarana telah tersedia, 

orang-orang yang ada disekeliling kita juga dapat membantu untuk 

mencapai tujuan kita. Namun semua kembali pada diri kita masing-masing 

yaitu bagaimana memaksimalkannya. Yang menjadi pertanyaan adalah 

apakah kita sudah mempunyai tujuan yang jelas. Apabila kita belum 

mempunyai tujuan yang jelas, kita tidak jelas juga apakah yang ada 

disekeliling kita bisa menjadikan diri ini meningkat pada tempat yang lebih 

tinggi atau tidak. Untuk menjadikan semua dapat berarti, terlebih dahulu 

jadikanlah diri ini jelas, sehingga kita lebih mudah untuk dapat dibantu 

oleh orang-orang yang dapat menjadikan kita berada pada keadaan yang 

kita inginkan. Putuskan kemana anda akan melangkah.  
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Jalan manapun boleh kamu ambil 

Setiap orang dalam hidup ini pasti memiliki sesuatu yang ingin 

diraih, semuanya ingin dicapai dengan segala kemampuan yang 

dimilikinya. Tujuan ini adalah yang menjadikan kita terarah untuk 

melangkah dan alasan kita melakukan segala hal dalam hidup ini. Tanpa 

ada tujuan yang jelas, tidak banyak yang bisa kita lakukan, semuanya 

akan menjadi sia-sia karena kita tidak mengerti apakah yang kita lakukan 

kemarin, sekarang dan besok merupakan upaya mencapai tujuan? 

Dengan kita memiliki tujuan maka akan menunjukkan arah kita dalam 

melangkah, meningkatkan kekuatan kita, membantu kita menentukan 

prioritas, menambah nilai pada pekerjaan kita. 

Untuk mencapai tujuan kita dimasa depan terdapat banyak jalan 

yang membawa kita ke arah sana. Diperlukan pilihan yang tepat dalam 

hidup ini agar tidak terjadi kerugian di hari kemudian. Mengetahui tepat 

atau tidak tepatnya jalan yang kita tapaki dalam hidup ini adalah bukan 

suatu keharusan yang mutlak. Kita akan diikuti oleh kesalahan-kesalahan 

yang sulit dihindari. Namun yang terpenting disini adalah keberanian kita 

untuk mengambil keputusan adalah hal yang sangat penting. Karena 

tanpa adanya keberanian untuk mengambil keputusan, maka tidak akan 

terjadi apa-apa dalam kehidupan kita. Hidup yang selalu diiringi dengan 

keraguan hanyalah akan menyebabkan kegagalan kita di masa 

mendatang.    

 

C. Evaluasi:  

Diskusikan alternatif jalan hidup:  

1. Jika jalan itu paling sulit, terjal, banyak rintangan, itu yang disarankan 

bagaimana pendapat anda ? 

2. Dua orang sama-sama tahu jalan, mana yang harus diambil? 

3. Tidak melakukan sesuatu dikritik, melakukan sesuatu dikritik, tidak 

melakukan kedua-duanya akan tetap dikritik, bagaimana pendapat 

anda? 
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TATAP MUKA KE 2 

 

Tujuan:  

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: 

1. Mengetahui konsep dasar dari pengambilan keputusan 

2. Memahami perlunya dilakukan pengambilan keputusan  

3. Memahami arah pengambilan keputusan  

4. Membedakan empat kategori keputusan 

5. Mengetahui teknik-teknik yang digunakan didalam pengambilan 

keputusan 

 

Kompetensi Dasar 

Konsep dasar pengambilan keputusan 

 

Indikator 

1. Memahami mengapa perlu pengambilan keputusan  

2. Memahami arah pengambilan keputusan  

 

Materi Pokok 

Konsep Dasar Pengambilan Keputusan 

 

Istilah-istilah yang perlu dipahami: 

1. Problem 

2. Problem solving 

3. Action plan 

4. Policy 

5. Input 

6. Feedback 

7. Decision making 

8. Certainty 

9. Uncertainty 
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A. Pengertian Pengambilan Keputusan 

Setiap orang, tidak harus pimpinan, dapat membuat keputusan 

akan tetapi dampak keputusan yang ditimbulkan berbeda,beda, ada yang 

sempit dan ada yang luas ruang lingkup yang terkena dampak atau 

pengaruh tersebut. Pada umumnya suatu keputusan dibuat dalam rangka 

untuk memecahkan permasalahan atau persoalan (problem solving), 

setiap keputusan yang dibuat pasti ada tujuan yang akan dicapai. 

Inti dari pengambilan keputusan ialah terletak dalam rumusan 

berbagai alternatif tindakan sesuai dengan yang sedang dalam perhatian 

dan dalam pemilihan alternatif yang tepat setelah suatu evaluasi 

(penilaian) menganai efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang 

dikehendaki pengambil keputusan. Salah satu komponen terpenting dari 

proses pembuatan keputusan ialah kegiatan pengumpulan informasi 

darimana suatu apresiasi mengenai situasi keputusan dapat dibuat. 

Apabila informasi yang cukup dapat dikumpulkan guna memperoleh suatu 

spesifikasi yang lengkap dari semua alternatif dan rangsangan (stimuli) 

yang menimpanya atau mengenainya dalam lingkungan tersebut. 

 

B. Konsep Dasar Pengambilan Keputusan 

1. Pengambilan keputusan adalah memilih satu atau lebih diantara 

sekian banyak alternatif keputusan yang mungkin. Alternatif keputusan 

meliputi keputusan ada kepastian,keputusan berisiko, keputusan 

ketidakpastian dan keputusan dalam konflik. 

2. Keputusan bisa berulang kali dibuat secara rutin dan dalam bentuk 

persoalan yang sama sehingga mudah dilakukan. Keputusan yang 

dihadapi mungkin serupa dengan situasi yang pernah dialami, tetapi 

ada ciri khusus dari permasalahan yang baru timbul 

 

C. Teori Pengambilan Keputusan 

1. Keputusan yang baru mungkin, persoalan baru yang belum pernah 

dialami sebelumnya 
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2. Salah satu komponen terpenting dari proses pembuatan keputusan 

adalah kegiatan pengumpulan informasi darimana suatu apresiasi 

mengenai situasi keputusan dapat dibuat 

3. Pembuat keputusan bisa perorangan atau kelompok baik untuk 

kepentingan sendiri maupun kepentingan kelompok 

4. Proses pengambilan keputusan dinyatakan dalam bentuk teori sistem 

5. Sistem merupakan suatu set elemen-elemen atau komponen-

komponen tang tergabung bersama berdasarkan suatu bentuk 

hubungan tertentu. Komponen yang satu dengan yang lain saling 

terkait dan membentuk satu kesatuan yang utuh 

6. Lingkungan keputusan dapat sampai tak terbatas 

 

D. Manajemen Pengambilan Keputusan 

Keputusan yang kita buat menyangkut berbagai bidang seperti 

ekonomi, sosial, budaya. Lingkungan dimana kita hidup sangat kompleks 

dengan berbagai komponen atau faktor yang perlu diperhatikan seperti 

hukum, peraturan, moralitas, kenyataan sosial ekonomi, ketidakpastian 

menganai masa depan, jenis penyakit yang sedang berjangkit, mutu 

pendidikan, keadaan politik, dan lain sebagainya. Jadi pengambilan 

keputusan sering tidak sederhana. 

Walau pada kenyataannya, kita membuat keputusan setiap hari, 

kita jarang sekali merenungkan sejenak tentang bagaimana sebenarnya 

kita membuat keputusan. Perlu kita sadari, kita menginginkan agar 

mencapai sukses bagi setip keputusan yang kita buat, atau paling tidak 

lebih sering sukses dari pada gagal, kita ingin melakukan hal yang benar 

pada waktu yang benar. Tak seoarangpun sempurna sebagai pengambil/ 

pembuat keputusan, akan tetapi kita menghendaki suatu sukses paling 

tidak untuk keputusan-keputusan yang sangat penting. Misalnya 

keputusan individual didalam memilih karier masa depan sangat penting, 

sebab akan memberikan pengarahan bagi jalan hidup yang harus 

ditempuh. 
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Sementara orang percaya bahwa pengambil keputusan yang baik 

(a good decision maker) lahir dengan kemampuan khusus. Walaupun 

pendapat itu mungkin benar akan tetapi hasil penelitian secara empiris 

menunjukkan bahwa kemampuan pengambilan keputusan dapat dicapai 

dengan melalui proses latihan/ belajar dan pengalaman. Sebetulnya 

pengambilan keputusan individual. Akan tetapi ruang lingkup dan 

permasalahan bagi pengambilan keputusan manajerial sangat luas dan 

berat, khususnya konsekuensi berupa resiko yang harus ditanggung 

sangat berat, khususnya konsekuensi berupa resiko yang harus 

ditanggung sangat berat. Ilmu manajemen (management science) 

dikembangkan untuk dipergunakan sebagai alat bagi pengambilan 

keputusan manajerial agar diperoleh hasil keputusan yang rasional 

sebagai hasil pemecahan suatu permasalahan (problem solving). 

Dalam pengambilan keputusan, manajemen menekankan pada 

faktor-faktor berikut:  

1. Penentuan arah yang jelas bagi suatu organisasi (a set of objective), 

maksudnya tujuan apa saja yang akan dicapai. 

2. Pencarian cara yang paling efisien untuk mencapai tujuan melalui 

penilaian berbagai alternatif yang fisibel, maksudnya alternatif yang 

bisa dijalankan/ dilaksanakan, sifatnya operasional bukan teoritis/ 

filosofis. 

3. Analisis kendala lingkungan sebagai pembatasan, baik yang internal 

maupun yang eksternal. 

 

Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan manajemen: 

1. Rumuskan/ definisikan persoalan keputusan 

Persoalan (problem) ialah sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan 

yang diinginkan/ diharapkan. Misalnya renahnya laju pertumbuhan 

ekonomi, merosotnya penjualan suatu perusahaan, penerimaan devisa 

hasil ekspor belum maksimum, jumlah biaya transport belum minimum. 
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2. Kumpulan informasi yang relevan 

Setiap persoalan yang sudah lama atau baru saja timbul pasti ada 

faktor-faktor penyebabnya. Misalnya hasil penjualan merosot, faktor 

penyebabnya mungkin mutu barang kurang baik, harga terlalu tinggi, 

ada saingan, promosi tidak efektif, dan lain sebagainya. 

Memcahkan persoalan berarti suatu keputusan atau tindakan untuk 

menghilangkan faktor-faktor yang menyebabkan timbul-nya persoalan 

tersebut. Perlu dikumpulkan data atau informasi yang relevan artinya 

faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab timbulnya persoalan 

tersebut. 

3. Cari alternatif tindakan 

Seperti kita ketahui memutuskan berarti memilih salah satu dari 

beberapa alternatif yang tersedia berdasarkan criteria tertentu. 

Misalnya untuk mencapai hasil penjualan yang maksimum produk A 

harus sekian unit, produk B harus sekian unit, dan lain sebagainya. 

Agar biaya transport minyak minimum, permintaan dari tempat 1 harus 

dikirim dari pusat minyak pertama sekian barrel, dari pusat minyak 

kedua 2 harus dikirim sekian barrel, dan lain sebagainya. Pendeknya 

harus dicari sebanyak mungkin alternatif yang fisibel. 

4. Analisis alternatif yang fisibel 

Setiap alternatif harus dianalisis, harus dievaluasi baik berdasarkan 

suatu kriteria tertentu atau prioritas. Hasil analisis sangat memudahkan 

pengambil keputusan didalam memilih alternatif yang terbaik, oleh 

karena kegiatan analisis berusaha memisahkan mana alternatif yang 

harus dipertahankan karena memenuhi syarat tertentu dan mana yang 

harus ditinggalkan karena tidak memenuhi syarat. 

5. Memilih alternatif terbaik 

Di dalam pengambilan keputusan, pengambil keputusan harus memilih 

salah satu alternatif diantara banyak alternatif. Pemilihan bisa 

didasarkan atas kriteria tertentu seperti hasil penjualan harus 

maksimum, jumlah biaya harus minimum.  
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6. Laksanakan keputusan dan evaluasi hasilnya  

Pengambilan keputusan berarti mengambil tindakan tertentu (taking 

a certain action). Pelaksanaan suatu rencana tindakan (action plan), 

merupakan tahap akhir dari proses pengambilan keputusan. Akan 

tetapi tidak berhenti disana. Kita harus selalu berbuat evaluasi hasil 

keputusan, apakah memang sudah sesuai dengan tujuan semula yang 

sudah digariskan sebagai suatu kebijaksanaan (policy) atau ada hal-

hal baru yang mengharuskan merubah tujuan semula. 

Evaluasi hasil memberi masukan (input) atau umpan balik (feed 

back) yang sangat berguna untuk memperbaiki suatu keputusan atau 

untuk mengubah tujuan semula karena terjadi perubahan-perubahan. 

Misalnya seorang dosen yang semula sudah puas dengan jenis 

pekerjaan memberikan kuliah, ikut berpartisipasi didalam usaha 

mencerdaskan bangsa, akhir-akhir ini pendiriannya berubah. Hal itu 

disebabkan karena gaji dosen relatif kecil tak mencukupi untuk 

menutup biaya hidup, maka memutuskan keluar untuk tidak menjadi 

dosen dan ingin mencoba hidup berwiraswasta. 

Di dalam keadaan dimana informasi tidak lengkap atau data hanya 

diperkiraan saja, maka pembuat keputusan (decision makers) akan 

membuat keputusan dalam keadaan ketidakpastian (decisions under 

uncertainty) dan untuk mengukur ketidakpastian tersebut harus 

dipergunakan konsep nilai kemungkinan atau propabilitas (probability 

concept). 

 

Pentingnya pengambilan keputusan  

Pengambilan keputusan mempunyai arti penting bagi maju 

mundurnya suatu organisasi, terutama karena masa depan suatu 

organisasi banyak ditentukan oleh pengambilan keputusan-keputusan 

sekarang.  

Walaupun pengambilan keputusan itu sangat penting, juga 

merupakan kegiatan politik yang paling komplek dalam suatu organisasi. 
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Bukan hanya keputusan-keputusan mengenai kebijaksanaan pokok yang 

rumit, tetapi juga pengambilan keputusan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan program, penempatan dan penganggaran, merupakan titik-

titik kritis terhadap mantapnya suatu kebijaksanaan.     

 

E. Empat Kategori Keputusan: 

1. Keputusan dalam keadaan ada kepastian (certainty).  

Suasana dikatakan certainty jika semua informasi yang diperlukan 

untuk membuat keputusan diketahui secara sempurna dan tidak 

berubah. Sebagai contoh dalam merumuskan model masalah program 

linier dan transportasi, semua parameter model diasumsikan diketahui 

dengan pasti. Dalam suasana certanty solusi model dan hasil 

keputusan dapat dijamin dan terkendali. 

Apabila semua informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan 

lengkap, maka keputusan dikatakan dalam keadaan atau situasi ada 

kepastian. Dengan perkataan lain dalam keadaan ada kepastian, kita 

dapat meramalkan secara tepat atau eksak hasil dari setiap tindakan 

(action). 

Contoh:  Utang bank atau modal sendiri 

   Bank BRI, BPD syariah, BSM 

 

2. Keputusan dalam keadaan resiko (risk).  

Suasana dikatakan risk jika informasi sempurna tak tersedia, tetapi 

seluruh peristiwa yang akan terjadi beserta probabilitasnya diketahui. 

Untuk mempelajari keputusan dalam suasana risk, pemahaman teori 

probabilitas amat berperan. Resiko terjadi kalau hasil pengembalian 

keputusan walaupun tak dapat diketahui dengan pasti akan tetapi 

diketahui nilai kemungkinan (probabilitinya). Misalnya saja anda ingin 

memutuskan membeli barang, setiap barang dibungkus rapi sehingga 

anda tidak tahu mana yang bagus mana yang rusak/ cacad. Tetapi 

seandainya penjual barang tersebut jujur dan anda diberitahu bahwa 
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barangnya ada 100 buah dan yang rusak 99 buah. Kemudian anda 

harus memutuskan jadi membeli atau tidak. 

Kalau anda termasuk orang yang normal, mungkin tidak jadi 

membeli, sebab resikonya terlalu besar, kemungkinan memperoleh 

barang yang rusak 99%. Akan tetapi sebaliknya kalau diberitahu 

bahwa barang yang rusak hanya ada sebuah, maka kemungkinan 

besar anda jadi membeli, sebab resikonya kecil, kemungkinan untuk 

memperoleh barang yang rusak hanya 1%. Untuk suatu keputusan 

dalam keadaan ada resiko, kita harus mengenali komponen berikut :  

a. Ada alternatif yang fisibel (bisa dilakukan) 

b. Kemungkinan kejadian tak pasti berikut dengan probabilitas 

masing-masing. 

c. Nilai “payoff” sebagai hasil kombinasi suatu tindakan dan suatu 

kejadian tak pasti tertentu. 

Contoh:  Utang + modal sendiri 

   Jual es atau kopi 

   Bisnis kambing atau sapi 

 

3. Keputusan dalam keadaan ketidakpastian (Uncertanty).  

Suasana dikatakan uncertanty jika seluruh peristiwa yang mungkin 

terjadi diketahui, tetapi tanpa mengetahui probabilitasnya masing-

masing. Ketidapastian akan kita hadapi sebagai pengambil keputusan 

sama sekali tidak tahu karena hal yang akan diputuskan belum pernah 

terjadi sebelumnya. Suatu contoh yang mudah, misalnya anda 

menghadapi orang yang baru saja dikenal, mendadak meminjam uang 

Rp 200 juta untuk modal usaha. Anda sama sekali tidak kenal orang 

itu, maka seandainya anda berikan uang sebanyak yang ia inginkan 

yaitu Rp 200 juta, anda tidak tahu sama sekali berapa propabilitinya 

bahwa orang tersebut akan mengembalikan uang yang dipinjamnya 

tepat pada waktunya. 
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4. Keputusan dalam keadaan ada konflik (conflict).  

Suasana konflik muncul jika kepentingan dua atau lebih pengambil 

keputusan berada dalam pertarungan. Satu pihak pengambil 

keputusan tidak hanya memikirkan pada tindakannya sendiri, tetapi 

juga tertarik pada tindakan pesaing. Situasi konflik terjadi kalau 

kepentingan dua pengambil keputusan atau lebih saling bertentangan 

(ada konflik) dalam situasi kompetitif. Pengambil keputusan bisa juga 

berarti pemain (player) dalam suatu permainan (game). Sebagai 

contoh, kalau pengambil keputusan A memperoleh keuntungan dari 

suatu tindakan yang dia lakukan (course of action), hal itu hanya 

mungkin terjadi oleh karena pengambil keputusan lainnya, yaitu B, 

juga mengambil tindakan tertentu. Misalnya suatu ketika pengusaha A 

menaikkan harga produknya per unit Rp 200,- 

Dalam waktu yang sama, pengusaha B, saingannya juga 

menaikkan harga barang tersebut menjadi Rp. 250,-. Oleh karena 

harga dinaikkan oleh A lebih rendah dari B, banyak pembeli membeli 

barang A dan A memperoleh keuntungan. Didalam analisis keputusan 

(decision analysis), pengambil keputusan atau pemain tak hanya 

tertarik pada apa yang secara individual dilakukan akan tetapi juga apa 

yang dilakukan oleh keduanya (yaitu oleh A dan B), oleh karena 

keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh masing-masing akan 

saling mempengaruhi baik secara positif (menguntungkan atau negatif/ 

merugikan). 

Tabel 2.1. 
Beberapa teknik yang dipergunakan  

di dalam pengambilan keputusan 
 

Situasi keputusan  Pemecahan  Teknik  

Ada kepastian  Deterministik  - Linear programming 
- Model transportasi 
- Model penugasan 
- Model Inventori 
- Model antrian 
- Model “network” 
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Ada resiko Probabilistik  - Model keputusan 
probabilistik 

- Model inventori 
probabilistik 

- Model antrian 
probabilistik 

Tidak ada 
kepastian  

Tidak 
diketahui  

Analisis keputusan 
dalam keadaan 
ketidakpastian 

Ada konflik  Tergantung 
tindakan 
lawan 

Teori permintaan (game 
theory) 

 

Berdasarkan Tabel 2.1. di atas dapat ditunjukkan beberapa 

teknik yang dipergunakan di dalam pengambilan keputusan. Setiap 

situasi keputusan mempunyai teknik yang berbeda dalam proses 

pengambilan keputusan. 
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Gambar 2.1 Kurva Utility 

 

 

F. Evaluasi  

1. Terangkan keadaan saat anda terlibat dengan pengambilan keputusan 

oleh individu, apakah lebih baik dibanding oleh kelompok. Mengapa 

anda merasakannya seperti itu? 

Risk netral 

Risk averse 

max min Certainty equivalent (Rp) 

0.5 

0 

1 

Risk seeking 
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2. Bagaimana sikap anda terhadap resiko? Apakah sikap tersebut pernah 

mempengaruhi keputusan yang anda buat? 

3. Apakah anda pernah menjadi anggota sebuah organisasi? Terangkan 

kepuasan, ketidakpuasan dan masalah yang muncul pada 

pengalaman tersebut.  

4. Buatlah contoh dari empat kategori keputusan yaitu ada kepastian 

(certaininty), keadaan resiko (risk), keadaan ketidakpastian 

(uncertainty), keadaan ada konflik (conflict) untuk bidang bisnis atau 

kehidupan yang akan atau sudah pernah anda lakukan.  
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TATAP MUKA KE 3  

 

Tujuan:  

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: 

4. Mengetahui pengertian probabilitas dan resiko. 

5. Menjelaskan model-model probabilitas 

6. Memahami jenis-jenis resiko 

7. Melakukan analisa terhadap berbagai kemungkinan dan resiko yang 

terjadi 

 

Komptensi Dasar 

Pemahaman probabilitas dan resiko   

Indikator 

3. Memahami model-model probabilitas  

4. Memahami jenis-jenis resiko  

 

Materi Pokok 

Probabilitas dan resiko  

 

Istilah-istilah yang perlu dipahami: 

1. Probabilitas 

2. Risiko 

3. Uncertainty decision 

4. Outcome  

5. Pay - off Matriks 
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A. PENGERTIAN PROBABILITAS DAN RESIKO  

Di dalam keadaan di mana informasi tidak lengkap atau data hanya 

perkiraan saja, maka pembuat keputusan akan membuat keputusan 

dalam keadaan ketidakpastian dan untuk mengukur ketidakpastian 

tersebut harus dipergunakan konsep nilai kemungkinan atau probabilitas.  

 

Probabilitas 

Probabilitas adalah kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Teori 

keputusan yang didasarkan atas probabilitas membantu pengambil 

keputusan didalam menganalisis persoalan kompleks dengan berbagai 

alternatif dan konsekuensi. Tujuan dasar teori keputusan ialah 

memberikan/ menyediakan bagi pengambil keputusan dengan informasi 

yang konkrit mengenai kemungkinan relatif (relative likelihood) 

konsekuensi tertentu. Informasi yang demikian itu sangat berguna untuk 

meng-indetifikasi atau mengenali tindakan atau keputusan yang terbaik 

(pemilihan alternatif terbaik). 

 

Risiko  

Risiko merupakan ketidakpastian tentang peristiwa masa depan dan hasil 

yang diinginkan atau tidak diinginkan. Untuk menjaga agar perusahaan 

terhindar dari risiko, maka risiko tersebut harus di kelola dengan baik 

(manajemen  risiko). Manajemen risiko adalah sikap penghematan daya 

hasil dan aset perusahaan dengan mengurangi ancaman kerugian yang 

disebabkan oleh kejadian yang tidak dapat dikendalikan.  

 

B. Keputusan Dalam Uncertainty (Ketidakpastian) 

Pengambilan keputusan dalam ketidakpastian menunjukkan 

suasana keputusan di mana probabilitas hasil-hasil potensial tak 

diketahui (tak diperkirakan). Dalam suasana ketidakpastian pengambil 

keputusan sadar akan hasil-hasil alternatif dalam bermacam macam 
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peristiwa, namun pengambil keputusan tak dapat menetapkan 

probabilitas peristiwa. 

Sebagai suatu contoh, misalkan pengambil keputusan memiliki 

dana Rp. 100 juta untuk diinvestasikan pada salah satu dari tiga rencana 

investasi altematif: saham, tanah atau tabungan. Diasumsikan bahwa 

pengambil keputusan bersedia menginvestasikan semua dana pada 

salah satu rencana. Pay-off dari ketiga investasi didasarkan pada tiga 

kondisi ekonomi potensial: cerah, sedang, dan lesu. Matriks pay-off 

situasi keputusan ini dibentuk dengan memanfaatkan pengalaman, data 

yang tersedia, dan situasi yang sedang berkembang. Misalkan matriks 

pay-off hasil investasi adalah seperti yang disajikan pada Tabel 3.1. Pay-

off (hasil) dari ketiga investasi didasarkan pada tiga kondisi ekonomi 

potensial yaitu cerah, sedang dan lesu. 

 

Tabel 3.1 

Matriks Pay off Hasil Investasi (jutaan Rp) 

Alternatif investasi Prospek ekonomi 

Cerah  Sedang  Lesu  

Saham 

Tanah 

Tabungan  

10 

8 

5 

6.5 

6 

5 

-4 

1 

5 

 

 

C. Keputusan dalam suasana risk 

Prosedur analisis keputusan dalam suasana risk mengikuti tahapan 

berikut. Pertama, diawali dengan mengidentifikasikan bermacam-macam 

tindakan yang tersedia dan layak. Kedua, peristiwa-peristiwa yang 

mungkin dan probabilitas terjadinya harus di duga. Ketiga, pay-off untuk 

suatu tindakan dan peristiwa tertentu ditentukan. Bukan hal mudah untuk 

membuat monetary pay-off kombinasi tindakan-peristiwa secara tepat. 

Namun, pengalaman yang banyak dan atau catatan masa lalu 



 23 

memberikan dugaan payoff yang relatif tepat. Untuk mendemonstrasikan 

langkah-langkah ini dalam pengambilan keputusan pada suasana risk, 

ikuti contoh berikut. 

Seorang pedagang asongan sedang mempertimbangkan, dua 

alternatif kegiatan. A dan B, yang memiliki dua kondisi finansial yang 

berbeda. Setiap kondisi memiliki probabilitas kejadian yang sama (P1 = 0,5 

dan P2 = 0,5). Pay-off matriks masalah ini ditunjukkan pada Tabel 3.2. 

 

Tabel 3.2 

Pay - off Matriks Keputusan dalam Suasana Risk 

Alternative tindakan  Cuaca  

Mendung  

P1=0.5 

Cerah  

P2=0.5 

A (menjual minuman) 

B (menjual payung) 

-1.000 

20 

1.060 

30 

 

Kriteria yang paling sering digunakan dalam pengambilan 

keputusan adalah expected value. Expected value untuk suatu tindakan 

adalah rata-rata tertimbang pay-off, yaitu jumlah dari pay-off untuk setiap 

kombinasi tindakan peristiwa dikalikan probabilitas peristiwa yang 

bersangkutan. Alternatif yang logis adalah yang memiliki expected value 

terbesar. Expected value kedua rencana kegiatan adalah : 

(A) = -1.000 (0,5)  + 1.060 (0,5) = 30 

(B) = 20 (0,5) + 30 (0,5) = 25 

Karena expected value menjual minuman lebih besar, maka logis jika 

dipilih kegiatan ini. 

Dengan expected value menjual, minuman sebesar Rp 30 tidak 

berarti bahwa jika pedagang asongan itu menjual minuman akan diperoleh 

keuntungan (pay-off) persis sebesar Rp 30. Justru yang sering terjadi 

adalah bahwa keuntungannya bukan sebesar expected valuenya. Kriteria 

ini digunakan karena untuk jangka panjang (situasi serupa yang terjadi 
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berulang) dapat memaksimumkan pay-off. Sementara jika situasinya tidak 

berulang, penggunaan kriteria expected value mungkin tidak tepat. 

Sebagai contoh misalkan kesempatan memilih diantara dua kegiatan itu 

bagi pedagang asongan adalah yang terakhir, sebab ia akan sagera 

menyertai orang tuanya bertransmigrasi. Jika ini kasusnya, ia dapat saja 

memilih menyewakan payung, meskipun expected valuenya lebih 

rendah. Ini berarti ia meletakkan prioritas yang lebih tinggi dalam 

mencegah kerugian potensial yang berkaitan dengan kombinasi cuaca 

mendung dan menjual minuman (-1000) dibanding expected value. 

 

D. Keputusan dengan informasi tambahan 

Pada decision tree nokhta dibedakan menjadi kotak dan lingkaran. 

Kotak merupakan keputusan dan cabang-cabang yang muncul dari kotak 

itu menunjukkan pilihan yang tersedia. Lingkaran merupakan probabilitas 

dan cabang-cabangnya menunjukkan peristiwa yang mungkin. Decision 

tree dapat menggambarkan urutan peristiwa dalam suatu situasi 

keputusan yang memerlukan suatu rangkaian keputusan yang ber-

hubungan. Jika ini kasusnya, matriks pay-off tak dapat digunakan sebab 

ia terbatas pada keputusan statis, yaitu yang melibatkan satu titik waktu. 

Decision tree dari masalah yang sedang dipelajari ditunjukkan pada 

Gambar 3.1 

Untuk melakukan analisis expected value dengan menggunakan 

decision tree ini perlu diketahui besarnya probabilitas ramalan optimistik, 

P(O), dan pesimistik, P(P). Probabilitas itu ditentukan dengan cara 

seperti berikut : 

Probabilitas dua peristiwa bersama 

P(OC) = P(O I C) P(C) dan  

ROW = P(O I L) P(L) 

Karena pasar cerah dan lesu tidak dapat terjadi serentak, maka 

dua dari dua peristiwa bersama itu bersifat mutually exclusive. Karena 

itu, 
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P(O) = ROC) + ROW 

P(O) = P(O I C) P(C) + P(O I L) P(L) 

Perhatikan bahwa sisi kanan persamaan terakhir adalah penyebut pada 

rumus Bayes dalam menghitung P(C IO), sehingga P(O) = 0,52 

 

 

 

Gambar 3.1  
Decision tree keputusan dengan informasi tambahan 
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Varians 

Seperti hainya expected value atau rata-rata tertimbang yang 

menunjukkan konsentrasi distribusi, penyebaran variabel random dapat 

diukur dengan varians, diberi simbol s2(x), yang didefinisikan sebagai 

rata-rata penyimpangan kuadrat dari expected value yang dihitung 

dengan timbangan probabilitasnya, 

      xPxxx
22    

Untuk variabel random kontinyu, variansnya dirumuskan : 

      dx fxxx
22 x  

  

Sebagai contoh, pikirkan lagi banyaknya kecelakaan yang 

menghasilkan distribusi probabilitas seperti pada Tabel 2.2. Tabel 2.3, 

menunjukkan bagaimana varians kecelakaan dihitung, yang 

menghasilkan  x2  = 0,3. Deviasi standar suatu variabel random x, 

yang dilambangkan dengan  x diperoleh dengan mengambil akar 

pangkat dua varians yang positif. 

 x2  = 0,3  =  0,54 

µ=24 25 

σ 
=V5 

0,3264 
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Tabel 3.3 
Perhitungan Varians Banyaknya Kecelakaan 

Dengan ε (x) – 0,3 
Banyaknya  

Kecelakaan 

X  

Probabilitas 

P (x)  

Penyimpangan 

X – Є (X) 

Penyimpangan 

kuadrat 

(X-Є(X))2 

Nilai  

tertimbang 

(X-

Є(X))2P(X) 

0 

1 

2 

3 

4 

≥ 

0.7408 

0.2222 

0.0333 

0.0033 

0.0003 

0 

-0.3 

0.7 

1.7 

2.7 

3.7 

- 

0.09 

0.45 

2.89 

7.29 

13.69 

- 

0.0667 

0.1089 

0.0962 

0.0241 

0.0041 

- 

 02 (X)=03 

 

Expected Opportunity Loss 

Suatu kriteria alternatif untuk mengevaluasi keputusan dalam 

suasana risk dinamakan expected opportunity loss (EOL). Prinsip dasar 

EOL adalah meminimumkan kerugian yang disebabkan karena pemilihan 

alternatif keputusan tertentu. Konsep EOL didemonstrasikan pada 

contoh berikut. 

Misalkan sebuah perusahaan memiliki tiga alternatif investasi A, 

B, dan C dan dua peristiwa yang mencerminkan kondisi pasar yang 

berlainan. Komponen-komponen situasi itu disajikan pada Tabel 3.3. 

 

Tabel 3.4 
Pay - off Matriks Keputusan Dalam Suasana Risiko 

Alternative  

investasi  

Prospek pasar  

Cerah  

P2 = 0.6 

Lesu  

P1 = 0.4 

A 

B 

C 

50.000 

15.000 

100.000 

-10.000 

60.000 

10.000 
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Opportunity Loss dihitung untuk setiap peristiwa dengan pertama 

kali mengidentifikasikan tindakan terbaik untuk setiap peristiwa. Bagi 

kondisi cerah, investasi C adalah keputusan terbaik. Opportunity loss 

karena pemilihan investasi A atau B dihitung dengan mengurangkan pay-

off mereka dari pay-off investasi C. Sehingga opportunity loss untuk 

investasi A adalah 50.000                    (= 100.000 - 50.000) dan untuk  

investasi B adalah 85.000 ( = 100.000 - 15.000). 

Jika kondisi lesu dikatakan diketahui dengan pasti, opportunity loss untuk 

setiap alternatif tindakan dapat dihitung dengan cara yang sama seperti 

kondisi cerah. Dalam hal ini investasi B adalah alternatif terbaik. 

 

Kriteria Utility dalam Suasana Risk 

Dalam praktek sering dijumpai bahwa keputusan tidak didasarkan 

pada expected value tertinggi atau expected cost terendah. Ini terjadi 

karena beberapa alasan. Pertama, orang lebih memilih terhindar dari 

musibah (bencana) potensial dibanding mewujudkan keuntungan dalam 

jangka panjang (expected value tinggi). Kepribadian dinamakan risk 

averse. 

Contohnya adalah keputusan membeli berbagai polis asuransi, 

untuk jelasnya ikuti ilustrasi Tabel 3.4. 

 

Tabel 3.5 

Pay-off Asuransi Kecelakaan 

Keputusan  Peristiwa  

Selamat  

P1= 0.98 

Kecelakaan 

P2= 0.02 

Beli polis 

Tidak beli 

-3.000.000 

0 

-3.000.000-100.000.000 + 
100.000.000 
-100.000.000 

 

Expected value untuk setiap pilihan adalah : 

(beli polis) = -3.000.000 (0,98) -3.000.000 (0,02) = -3.000.000 



 29 

(tidak beli) =        0 (0,98) -100.000.000 (0,02) = -2.000.000 

Berdasar kriteria expected value, keputusannya seharusnya tidak membeli 

polis karena expected valuenya lebih tinggi. Tetapi kenyataan 

menunjukkan bahwa jasa asuransi cukup diminati.  

 

E. Prinsip maximin dan minimax 

Konsep dominasi berguna untuk matriks pay-off ukuran besar. 

Aturan dominasi dapat diterapkan untuk mengurangi ukuran matriks 

sebelum analisis terakhir untuk menentukan solusi optimum. Perhatikan 

contoh pada Tabel 4.4a di mana masing-masing pemain yang berebut 

pangsa pasar memiliki empat strategi. Bagi pemain A, strategi 1 dan 4 

didominasi oleh strategi 2, karena itu dapat dibuang dari matriks pay-

off. Dengan meneliti baris yang tersisa, yaitu 2 dan 3, terlihat bahwa 

untuk pemain B, strategi w dan z didominasi oleh y. Sehingga, kolom-

kolom itu dapat dihapus, seperti ditunjukkan Pada Tabel 4.4b  

 

Tabel 3.6a 

Pemain B 

  W X Y      Z 

 1 4 8 3.8 6 

A 2 6.5 9 5.5 7 

 3 5.5 4 4.5 7.5 

 4 4.5 2.3 5 3 

 

 

Tabel 3.6b 

Pemain B 

  W X Y      Z 

A 2 6.5 9 5.5 7 

 3 5.5 4 4.5 7.5 
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Akhirnya dengan memeriksa matriks pay-off 2x2 yang tersisa, 

terlihat bahwa baris 2 sekarang didominasi baris 3. Sehingga, matriks 

pay-off terakhir berisi sebuah strategi untuk A dan dua strategi untuk B 

seperti pada  Tabel 4.4c. Untuk meminimumkan kerugian, B akan 

memilih y, sehingga solusinya adalah pure strategy 2 bagi A dan pure 

strategy y bagi B dengan nilai permainan 55. 

 

Games berurut (tak serentak) 

Sampai saat ini kombinasi strategi para pemain diambil pada waktu 

yang bersamaan. Tetapi dalam beberapa kasus seorang pemain bertindak 

lebih dulu dan tanggapan pemain lain menyusul, jadi tidak serentak 

melainkan berurutan. Sebagai contoh, disajikan sebuah kasus di mana 

sebuah monopolis menghadapi ancaman masuknya perusahaan lain. 

Calon pendatang punya dua pilihan, di luar atau masuk, sedang mono-

polis dapat menanggapi dengan melawan atau membiarkan.. Jika pay-off 

dari games berurut ini disajikan seperti pada Tabel 4.9, maka akan muncul 

dua keseimbangan, yaitu antara kombinasi di luar-melawan dan kombinasi 

masuk-membiarkan. Tabel pay-off itu tidak dapat menerangkan fakta 

bahwa seorang pemain telah mengetahui apa yang dilakukan pemain lain 

sebelum ia bertindak. Karena ini, salah satu dari keseimbangan itu 

sesungguhnya tidak masuk akal. Dalam kasus ini akan lebih jelas jika 

pay-off itu disajikan dengan menggunakan suatu games tree seperti 

ditunjukkan pada Gambar 4.1. 

Tabel 3.7 

Pay-off  Dari Games Berurut 

Monopolis  

              Melawan    Membiarkan  

 Di luar  1.9 1.9 

Calon pendatang    

 Masuk  0.0 2.1 

 



 31 

Contoh  

Misalkan harga eceran koran per eksemplar Rp. 1500,- harga perolehan 

adalah Rp. 1000,-. Jika tak terjual hari itu dpat dijual ke penampungan 

kertas bekas Rp. 100,- per eksemplar. Berdasarkan pengamatan 50 hari 

terakhier pola penjualan koran memberikan distribusi. Berikut berapa 

volume pesanan optimum? 

 

Penjualan  Frekuensi  

5 

6 

7 

8 

10 

20 

15 

5 

 50 hari  

 

Diketahui bahwa keuntungan marjinal  = 1500-1000 = Rp. 500 

Dan kerugian marjinal    = 1000-100 = Rp. 900 

 

Sehingga  =   ML  =   900  = 0.54 

MP + ML 500 +9000 

 

Langkah berikutnya yang perlu ditemukan adalah p, dengan cara seperti 

berikut: 

 

Penjualan Frekuensi Probabilitas P 

5 

6 

7 

8 

10 

20 

15 

5 

0.2 

0.4 

0.3 

0.1 

1 

0.8 

0.4 

0.1 

50 1 
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Jika p untuk penjualan tertentu lebih besar dari 0.64, volume pesanan 

harus ditambah. Sampai angka penjualan terakhir di mana hubungan  

 

P ≥ ML  masih dipenuhi 

     MP + ML 

 

Penjualan 

(X) 

Probabilitas 

P (X)  

14 

15 

16 

17 

18 

0.2 

0.4 

0.2 

0.1 

0.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 
Proses Monte Carlo Melalui Pemutaran Roda Rolet 

 

Tabel 3.8 
Memunculkan Variabel Random dari Angka Random 

 

Penjualan  Probabilitas  Probabilitas 
kumulatif  

Interval 
Probabilitas 
Kumulatif 

Interval  
Angka  

Random  

Angka  
random 

(r)  

14 
15 
16 
17 
18 

0.2 
0.4 
0.2 
0.1 
0.1 

0.2 
0.5 
0.8 
0.9 
1.0 

 0.0→0.19  
0.2→0.59 
0.6→0.79 
0.8→0.89 
0.9→0.99 

00→19 
20→59 
60→79 
80→89 
90→99 

 
39 

40% 

x=15 

20% 

x=14 
10% 

x=16 

10% 

x=16  
10% 

x=18 
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Tabel 3.9 

Skala Dasar 

Tingkat 

kepentingan 

Definisi 

1 

3 

4 

6 

9 

2.4.6.8 

Sama pentingnya dibanding yang lain 

Moderat pentingnya dibanding yang lain 

Kuat pentingnya dibanding yang lain 

Sangat kuat pentingnya dibanding yang 

lain 

Ekstrim pentingnya dibanding yang lain 

Nilai di antara dua penilaian yang 

berdekatan 

Resipocal Jika elemen i memiliki salah satu angka 

di atas ketika dibandingkan elemen j, 

maka j memiliki nilai kebalikannya ketika 

dibanding elemen i. 

 

 
F. Evaluasi  

1. Banyak orang takut mengambil keputusan karena besarnya risiko yang 

akan mereka dapatkan, apa komentar anda?  

2. Anda dihadapkan pada kondisi yang penuh dengan ketidakpastian, 

sebagai seorang pemimpin atau pengambil keputusan, langkah-

langkah apa yang anda ambil untuk mengatasi kondisi tersebut? 

3. Ceritakan pengalaman pribadi anda dalam mengambil keputusan pada 

kondisi ketidakpastian.  
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TATAP MUKA KE 4 

  

Tujuan:  

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: 

1. Memahami model-model keputusan  

2. Mengetahui strategi dalam pengambilan keputusan 

3. Melakukan pengambilan keputusan 

 

Komptensi Dasar 

Pemahaman alat analisis pengambilan keputusan   

Indikator 

1. Memahami model-model keputusan  

2. Mampu melakukan pengambilan keputusan 

 

Materi Pokok 

Alat  analisis pengambilan keputusan 

 

Istilah-istilah yang perlu dipahami: 

1. Model keputusan kuantitatif 

2. Model keputusan kualitatif 

3. Strategic plan 

4. Brainstorming  

5. Social responsibility 

6. Social audit 

7. Appointment of a director 

8. Strategic planning  

9. Top management support 
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A. Model-model keputusan 

Model kualitatif 

Model kuantitatif (dalam hal ini adalah model matematika) adalah 

serangkaian asumsi yang tepat yang dinyatakan dalam serangkaian 

hubungan matematis yang pasti. Ini dapat berupa persamaan, atau 

analisis lainnya, atau merupakan instruksi bagi komputer, yang berupa 

program-program untuk komputer. Adapun ciri-ciri pokok model ini 

ditetapkan secara lengkap melalui asumsi-asumsi dan kesimpulannya 

berupa konsekuensi logis dari asumsi-asumsi tanpa menggunakan 

pertimbangan atau intuisi mengenai proses dunia nyata (praktik) atau 

permasalahan yang dibuat model untuk pemecahannya.  

 

Model kuantitatif 

Model ini didasarkan atas asumsi-asumsi yang ketepatannya agak kurang 

jika dibandingkan dengan model kualitatif dan cirri-cirinya digambarkan 

melalui kombinasi dari deduksi-deduksi asumsi-asumsi tersebut dan 

dengan pertimbangan yang lebih bersifat subyektif mengenai proses atau 

masalah yang pemecahaannya diguatkan model.  

 

Sustainable 
Competitive Advantage 

Corporate Image 
 

 

 

Strategic plan:      Management: 

1. Vision     1.  Human resource  

2. Mission    2.  Marketing 

3. Goal      3.  Operation +Information sistem 

4. Objective     4.  Finance 
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B. Strategic plan 

Di dalam mencapai tujuan organisasi, terlebih dahulu sebuah 

organisasi akan membuat perencanaan agar apa yang diinginkan oleh 

anggota organisasi itu tercapai. Setiap organisasi/perusahaan senantiasa 

mempunyai cita-cita ideal yang ingin dicapai. Karena itu cita-cita ideal 

akan diperjuangkan agar “jati diri”- nya jelas, yakni citra nilai dan 

keprcayaan perusahaan.  

Citra nilai dan kepercayaan ini disebut visi organisasi. Dengan kata 

lain, visi merupakan wawasan luas ke masa depan dari manajemen dan 

merupakan kondisi ideal yang hendak dicapai perusaahaan di masa 

mendatang. Visi memberikan petunjuk/arah dan ide aktual kepada 

manajemen dalam proses pembuatan keputusan agar setiap tindakan 

berlandaskan visi perusahaan dan memuangkinkan untuk 

mewujudkannya.  

Selanjutnya, untuk menghayati visi, diperlukan tatanan atas nilai 

dan kepercayaan organisasi yang menjadi “pernyataan usaha” organisasi. 

Pernyataan usahan ini disebut misi organisasi. Misi bermanfaat untuk 

memberikan pedoman kepada manajemen dalam memusatkan 

kegiataannya. Visi, misi, goals (sasaran), dan obyektives (tujuan) 

mempunyai arti/substansi berbeda. 

Visi  

1. Diciptakan melalui permufakatan/consensus 

2. Memberikan pandangan atas sesuatu yang “terbaik” dimasa yang akan 

datang 

3. Mempengaruhi orang-orang untuk menuju komisi 

4. Tanpa keterbatasan dimensi waktu 

 

Misi  

1. Mengejawantahkan alasan dan keberadaan organisasi 

2. Tidak sealu mencerminkan kinerja kendati ada dasar pengalokasian 

sumber daya dan penataan tujuan 
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3. Tanpa dimensi waktu atau tolak ukur tertentu 

4. Mengejawantahkan kegiatan usaha yang sedang dilakukan dan yang 

akan diupayakan, baik menyangkut produk, konsumen maupun target 

marketnya 

 

Dari karakteristik di atas bisa disimpulkan bahwa misi merupakan 

implementasi visi. Visi berasal dari pemilik perusahaan, sedang misi 

diperuntukan bagi manajemen. Visi itu abstrak sedangkan misi dikaitkan 

dengan aktifitas serta lebih konkret dan dinamis. Dalam organisasi, untuk 

menuju yang “terbaik’, misi hendaknya tidak dinyatakan terlalu luas agar 

tetap menjadi pedoman bagi manajemen dalam memfokuskan 

aktifitasanya.  

Sebaliknya, jika dinyatakan terlalu sempit, organisasi bersangkutan 

di kemudian hari mungkin bisa kehilangan peluang untuk berkarya. Pada 

persahaan-perusahaan besar umumnya terdapat visi dan misi yang 

dikemukakan secara formal dalam pernyataan-pernyataan singkat tetapi 

bermakna luas, seloganistik dan terkadang bahkan filosofis. Pernyataan-

pernyataan formal ini bisa terdapat dalam ketentuan-ketentuan akte 

pendirian, anggaran dasar, naskah perencanaan dan lain-lain.  

 

Secara garis besar kiat menyusun visi dan misi adalah sebagai berikut: 

1. Brainstorming (curah pendapat). Curah pendapat merupakan metode 

yang efektif untuk menghasilkan banyak gagasan (ide). Curah 

pendapat diarahkan untuk menjabarkan ide-ide apa yang dilakukan 

serta kearah mana akan di kembangkan dan secara lebih terinci 

menyiratkan gagasan-gagasan baru tentang produk, jenis, manfaat, 

karakteristik dan teknologi yang melingkupinnya. 

2. Menyeleksi ide-ide yang terkumpul (alternative futures dan scenarios). 

Gagasan yang beragam harus diseleksi agar relevan dengan visi dan 

misi yang dicanangkan. Jadi alternative future dimaksudkan sebagai 

upaya untuk memberikan persepsi yang lebih rinci tentang 
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kronologi/urut-urutan kejadian yang memungkinkan diadakannya 

“pengarahan” dalam menuju hasil akhir dan alternatifnya. 

3. Melakukan evaluasi terhadap alternatif-alternatif yang ada. Evaluasi 

penting karena didasarkan atas kenyataan-kenyataan dan 

pertimbangan-pertimbangan terhadap relevansi pendapat-pendapat 

yang ditetapkan.  

4. Mendapat persetujuan dari manajemen puncak. Sebelum 

memutusakan untuk mengambil “pernyataan” tim kerja-representative-

sebagai visi perusahaan. Manajemen puncak yang bijak akan 

mendeklarasikan kepada setiap anggota organisasi tentang langkah-

langkah yang telah ditempuh dalam proses penciptaan visi dan misi. 

Jika dipandang perlu pernyataan tersebut masih bisa diperbaiki 

berdasarkan tanggapan/usulan kondusif yang ada. Hal ini penting agar 

anggota perusahaan menghayati visi prusahaan dan memberikan yang 

“terbaik” bagi perusahaan.  

 

Tujuan dan sasaran 

Tujuan merupakan pernyataan bermakna keinginan yang 

dijadiakan pedoman manajemen puncak perusahaan untuk meraih hasil 

tertentu atau kegiatan yang dilakukan dalam dimensi waktu tertentu. 

Tujuan (objectives) diasumsikan berbeda dengan sasaran (goals). Tujuan 

mempunyai target-target tertentu untuk dicapai dalam jangka waktu 

tertentu. Sedang sasaran adalah pernyataan yang ditetapkan oleh 

manajemen puncak perusahaan untuk menentukan arah organisasi dalam 

jangka panjang. 

 

Karekteristik tujuan: 

1. Sesuai/suitable, tujuan bisa selaras dengan visi dan misui 

2. Berdimensi waktu/measurable time, tujuan harus konkrit dan harus 

bisa diantisipasi kapan terjadinnya. 
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3. Layak/feasible tujuan hendaknya merupakan suatu tekad yang bisa 

diwujudkan (realistis) 

4. Luwas/fleksible, tujuan senatiasa biasa disesuaikan atau peka 

terhadap situasi dan kondisi.  

5. Bisa dipahami/understandable, tujuan harus bisa dipahami/dicerna.  

 

Karaktersitik sasaran: 

1. Merupkan citra ideal yang hendak dicapai di masa mendatang tanpa 

dimensi waktu spesifik. 

2. Mengarahkan pembuatan keputuasan dan kegiatan konkret yang 

rasional dalam aktifitas seharian. 

3. Tidak harus dikaitkan dengan kinerja agar bisa dikuantifikasi. 

 

Social responsibility 

Social responsibility atau tanggung jawab sosial adalah suatu 

bentuk perhatian yang diberikan oleh pihak perusahaan sebagai bentuk 

tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar. Hal ini dilakukan untuk 

menjaga keseimbangan antara pihak perusahaan dengan masyarakat.   

 

Social audit 

Audit social adalah suatu bentuk kontrol yang dilakukan oleh 

masyarakat terhadap kinerja sebuah perusahaan atau instansi. Kontrol ini 

dilakukan sebagai bentuk koreksi agar tidak terjadi penyimpangan-

penyimpangan dalam melaksanakan program kerja.     

 

Appointment of a director 

Appointment of a director adalah janji dari seorang direktur kepada 

oragnisasi atau perusahaan yang dipimpinnya. Janji ini meliputi program-

program yang akan dilaksanakan pada waktu mendatang. Selain itu, 

kebijakan yang dibuat oleh pihak direktur juga merupakan janji yang harus 

dilaksanakan.   
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Strategic planning/perencanaan strategik  

Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi 

pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satau sampai lima 

tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada 

atau mungkin timbul, rencana strategic mengandung visi, misi, tujuan, 

sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan 

mengantisipasi perkembangan masa depan.  

   

Top management support 

Top management support merupakan dukungan yang diberikan 

oleh pihak manajemen puncak terhadap berbagai kegiatan. Dukungan 

dilakukan untuk mendorong para karyawan untuk dapat bekerja lebih 

pihak. Selain itu juga dukungan diberikan pada berbagai bentuk 

keputusan yang telah dibuat.   

 

Contoh soal:  

Seorang harus memutuskan untuk memilih menyimpan uangnya 

dalam tiga alternatif investasi yaitu investasi A, B, dan C. Keuntungan 

yang dicapai tergantung pada keadaan pasar. Prosepek pasar meningkat 

(cerah)  dengan probabilitas 0.6 dan menurun (kecelakaan) 0.4. Jika 

memutuskan memilih investasi A, keuntungan sebesar 50.000 jika 

prospek pasar cerah dan -10.000 jika terjadi kecelakaan. Untuk investasi 

B, keuntungan yang akan diperoleh sebesar 15.000 jika prospek pasar 

cerah dan 60.000 jika terjadi kecelakaan.  Untuk investasi C, keuntungan 

yang akan diperoleh sebesar 100.000 jika prospek pasar cerah dan 

10.000 jika terjadi kecelakaan.   

 

 

 

 



 41 

Tabel 4.1 

Pay - off Matriks Keputusan dalam Suasana Risk 

Alternatif Investasi Prospek pasar 

Cerah   

P2= 0.6 

Kecelakaan 

P1= 0.4 

A 

B 

C 

50.000 

15.000 

100.000 

-10.000 

60.000 

10.000 

 

Investasi A : (50.000 x 0.6) + (-10.000 x 0.4) = 26.000 

Investasi B : (15.000 x 0.6) + (60.000 x 0.4) = 33.000 

Investasi C : (100.000 x 0.6) + (10.000 x 0.4) = 64.000 

 Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa investasi C lebih 

besar menghasilkan keuntungan 64.000. Maka tindakan atau alternatif 

yang dipilih ialah menginvestasikan uangnya pada investasi C.  

  

C. Evaluasi  

1. Buatlah contoh sebuah perusahaan sesuai dengan yang anda minati 

dan buatlah rencana strategiknya.  

2. Ambilah satu contoh perusahaan dan lakukanlah analisa, apakah 

perusahaan tersebut telah melaksanakan rencana strategiknya.  
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TATAP MUKA KE 5 

 

Tujuan:  

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: 

1. Merumuskan visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai  

2. Membedakan sasaran jangka panjang, menengah dan pendek 

3. Melakukan analisis SWOT terhadap lingkungan  

4. Merumuskan rencana strategis, taktis dan operasional 

5. Mengatahui dasar-dasar keterampilan manajemen  

 

Komptensi Dasar 

Pemahaman pengambilan keputusan  

Indikator 

1. Memahami penyusuna RENSTRA 

2. Memahami penyusunan RENOP 

 

Materi Pokok 

Pengambilan keputusan strategis 

 

 

Istilah-istilah yang perlu dipahami: 

1. Visi  

2. Misi 

3. SWOT 

4. Analisis lingkungan 

5. Analisis organisasional 

6. Rencana strategis 

7. Rencana taktis 

8. Rencana operasi 
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A. Perumusan Tujuan dan Strategi 

Sasaran / goal 

Sasaran merupakan tujuan yang diharapkan dan direncanakan untuk 

mencapai suatu bisnis. Setiap bisnis memerlukan sasaran. Sasaran 

perseorangan dapat diartikan sebagai suatu aspirasi perorangan atau 

suatu nilai yang akan dicapai melalui pelaksanaan dari beberapa kegiatan. 

Sedangkan sasaran organisasi adalah nilai-nilai yang dirumuskan oleh 

kelompok atau organisasi.  Sasaran merupakan citra ideal yang handal 

dicapai dimasa mendatang tanpa dimensi waktu spesifik. Sasaran 

mengarahkan pembuatan keputusan dan kegiatan konkret yang rasional 

dalam aktivitas keseharian. Para manajer perlu memutuskan mengenai 

tindakan-tindakan yang akan dan tidak akan mencapai sasaran 

perusahaan. Pada sebagian besar perusahaan, program dengan cakupan 

luas mendasari keputusan itu.  

   

Tujuan/objektive 

Tujuan merupakan target-target kinerja (alat ukuran keberhasilan atau 

kegagalan yang diukur oleh organisasi dan manajer mereka pada setiap 

tingkatan.  

1. Sasaran jangka panjang 

2. Sasaran jangka menengah 

3. Sasaran jengka pendek 

 

Contoh Sasaran 

1. Sasaran jangka panjang : meningkatkan  pangsa pasar 10% 

selama 10 tahun. 

2. Sasaran jangka menengah : Departemen SDM akan mengurangi 

tingkat perputaran tenaga kerja sekitar 10% dalam tiga tahun 

3. Sasaran jengka pendek: Mengurangi biaya 1% untuk kuartal 

berikutnya. 
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Maksud / purpose 

Alasan  untuk menjadi sesuatu. Purpose bermakna keinginan yang 

dijadikan pedoman manajemen puncak perusahaan untuk meraih hasil 

tertentu atas kegiatan yang dilakukan dalam dimensi waktu tertentu   

 

Contoh : 

1. Bisnis mencari laba 

2. Sekolah mengembangkan ilmu pengetahuan 

3. Pemerintah memberikan pelayanan publik 

 

Maksud penetapan sasaran 

Suatu organisasi berfungsi secara sistematis karena organisasi 

menetapkan sasaran  dan rencananya. Secara khusus, terdapat empat 

maksud utama penetapan sasaran organisasi yaitu:  

1. Penetapan sasaran memberikan arah dan panduan bagi para manajer 

di semua tingkatan 

2. Penetapan sasaran membantu perusahaan mengalokasikan sumber 

dayanya 

3. Penetapan sasaran membantu menetapkan budaya korporasi 

4. Penetapan sasaran membantu manajer menilai kinerjanya 

 

Pernyataan misi/mission statement 

Pernyataan suatu organisasi mengenai bagaimana organisasi itu 

mencapai maksudnya dalam lingkungan bisnis itu dijalankan. Misi ini akan 

diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang dapat ditawarkan, 

kebutuhan yang dapat ditanggulangi, kelompok masyarakat yang dilayani, 

nilai-nilai yang dapat diperoleh, serta aspirasi dan cita-cita di masa depan.  

Misi berbeda dengan cita-cita. Cita-cita sangat umum dan sering 

abstrak, sulit untuk direalisasikan, tetapi merupakan titik tolak untuk 

merumuskan misi. Misi yang layak adalah yang menghindari pernyataan 

mission imposible. Misi haruslah masuk akal dan dipercaya oleh anggota 
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organisasi dan pihak-pihak yang terkait bahwa itu bisa dicapai. Dengan 

misi yang penuh inspirasi itu pihak-pihak yang terkait akan dapat 

mendukungnya.   

Misi bermanfaat untuk memberikan pedoman kepada manajemen 

dalam memusatkan kegiatannya. Misi merupakan implementasi dari visi. 

Visi berasal dari pemilik perusahaan, sedangkan misi diperuntukan bagi 

manajemen. Dalam organisasi, untuk menuju yang ”terbaik”, misi 

hendaknya tidak dinyatakan terlalu luas agar tetap bisa menjadi pedoman 

bagi manajemen dalam memfokuskan aktivitasnya.  

 

Perumusan Strategi/ Strategy Formulation 

Penciptaan program yang luas untuk menetapkan dan memenuhi suatu 

tujuan organisasi. Untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi dan 

misi yang telah ditetapkan, diperlukan strategi organisasi yang 

menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, rasional dan 

konprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai 

atau untuk memperlancar pencapaian tujuan dan sasaran.  

 

Tujuan Strategis 

Tujuan jangka panjang yang langsung berasal dari pernyataan misi suatu 

perusahaan. Tujuan strategik adalah kunci dari arah perubahan masa 

depan. Ia mengarahkan apa yang hendak dikejar diwaktu yang akan 

datang, yaitu dalam jangka waktu sekitar 3 sampai 5 tahun. Arahan itu 

harus jelas dan tegas bagi keseluruhan organisasi. Tujuan strategik sering 

dikatakan sebagai planning umbrella (payung perencanaan)  dalam 

mengintegrasikan usaha dari semua unit kerja dan personil ke dalam 

suatu kegiatan menyeluruh dan menyatu dari suatu organisasi.    

 

B. Analisis SWOT 

Analisis SWOT adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis terhadap 

kekuatan serta kelemahan organisasi dan peluang serta ancaman 
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lingkungan sebagai bagian dari formulasi strategi. Kegagalan dalam 

menganalisis berarti gagal dalam mencari hubungan dan titik temu antara 

faktor-faktor strategik dalam lingkungan internal dan yang terdapat dalam 

lingkungan eksternal.  

 

Analisis lingkungan/ environmental analysis 

Analisis lingkungan adalah proses penilain lingkungan bisnis 

terhadap peluang serta ancaman. Lingkungan bisnis terdiri dari beberapa 

aspek makro yang keberadaannya baik secara langsung maupun tidak 

langsung relatif berpengaruh pada perkembangan perusahaan. Variabel 

yang dianggap sebagai peluang dalam lingkungan eksternal perusahaan 

yaitu: perkembangan teknologi, pertumbuhan pasar kondisi politik 

nasional, pertumbuhan ekonomi nasional.  

Sedangkan variabel yang dianggap ancaman lingkungan eksternal 

perusahaan yaitu pesaing baru yang masuk. Munculnya perusahaan baru 

yang melakukan usaha yang sama. Dengan meningkatnya tingkat 

keuntungan yang menjanjikan, bukan tidak mungkin untuk tahun-tahun 

mendatang akan lebih banyak lagi bermunculan usaha yang sama yang 

dapat mengurangi keuntungan perusahaan, bahkan dapat mengganggu 

kelangsungan hidup perusahaan. 

 

Analisis Organisasional/ Organizational Analysis 

Analisis organisasional adalah proses menganalisis terhadap 

kekuatan serta kelemahan organisasi. Dari variabel ini dapat dipisahkan 

antara kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat 

diketahui seberapa besar kesempatan yang dapat diperoleh perusahaan 

dari kekuatan yang dimiliki dan dapat pula diketahui kelemahan 

perusahaan yang harus diperbaiki. Variabel yang dianggap sebagai 

kekuatan lingkungan internal perusahaan/organisasi yaitu: sumber daya 

manusia, lokasi perusahaan, promosi, pelayanan.  
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Sedangkan variabel yang dianggap kelemahan lingkungan internal 

perusahaan salah satunya yaitu kebijakan harga. Perusahaan harus 

mempertimbangkan berbagai faktor dalam menentukan harga suatu 

produk, sehingga perusahaan harus hati-hati dalam menentukan atau 

menetapkan harga dari produk tersebut.  

 

Rencana Strategis 

Rencana strategis merupakan rencana yang mencerminkan keputusan 

mengenai alokasi sumber daya, prioritas perusahaan, dan tahap-tahap 

yang dibutuhkan untuk memenuhi sasaran strategis. Rencana-rencana 

tersebut selalu ditetapkan oleh dewan direksi dan manajemen puncak. 

Seperti keputusan General Electric yang mengatakan bahwa produk-

produk aktif harus menjadi nomor satu atau nomor dua didalam masing-

masing pasar mereka akan menjadi permasalahan perencanaan strategis.  

 

Rencana Taktis 

Rencana taktis merupakan rencana jangka pendek yang berhubungan 

dengan penerapan aspek-aspek spesifik dari rencana strategis suatu 

perusahaan. Rencana itu umumnya melibatkan manajemen atas dan 

menengah. Seperti keputusan Coca-cola untuk meningkatkan penjualan di 

Eropa dengan membangun fasilitas pembotolan di Eropa adalah contoh 

rencana taktis.    

 

Rencana Operasional 

Rencana operasional merupakan rencana yang menetapkan target jangka 

pendek untuk kinerja harian, mingguan, atau bulanan. Rencana 

operasional disusun oleh manajer menengah dan tingkatan yang lebih 

rendah, menetapkan target jangka pendek untuk kinerja harian, mingguan 

atau bulanan. Seperti McDonald’s, menetapkan rencana operasional 

ketika menjelaskan kepada pemegang waralaba bagaimana tepatnya 

memasak, menghangatkan dan menyediakan hamburgernya.    
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Gambar 1: Piramida perencanaan 

 

Perencanaan Kontingensi 

Perencanaan kontingensi yaitu mengidentifikasi aspek-aspek suatu bisnis 

atau lingkungannya yang mungkin mengalami perubahan strategi. 

Rencana kotingensi mengenali kebutuhan untuk menemukan solusi 

terhadap aspek-aspek spesifik suatu masalah. Berdasarkan sifatnya, 

rencana kontingensi merupkan perlindungan terhadap perubahan-

perubahan yang mungkin terjadi. Dengan demikian, rencana kontingensi 

adalah perencanaan terhadap perubahan. Rencana tersebut berusaha 

mengidentifikasi dari awal aspek-aspek penting bagi bisnis atau pasarnya 

yang mungkin berubah. Rencana itu juga mengindentifikasi cara-cara 

yang akan digunakan perusahaan menanggapi perubahan yang terjadi. 

Dewasa ini, banyak perusahaan menggunakan program-program 

komputer untuk menyusun rencana kontingensi.  

 

Manajemen Krisis 

Manajemen krisis merupakan suatu metoda organisasi dalam menghadapi 

keadaan darurat. Krisis adalah keadaan darurat yang tidak diharapkan 

yang memerlukan tanggapansecepatnya. Manajemen krisis mencakup 

Tujuan/ 

Rencana 

Strategis  

Tujuan / rencana 

taktis 

Tujuan / rencana 

operasional 

Jangka panjang 

Jangka pertengahan 

Jangka pendek 
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suatu metode perusahaan dalam menghadapi keadaan darurat tersebut. 

Misalnya pada tahun 2000, jutaan komputer diseluruh dunia terkena virus 

yang dengan segera dinamakan ”Love Bug”. Virus itu tersamar sebagai 

lampiran e-mail dengan perintah agar penerima segera untuk 

membukanya. Tetapi pada waktu membukanya, file yang mengadung 

virus itu merusak file-file pada komputer penerima dan menyebarkan 

dirinya dengan sendiri kepada kompter lain dan e-mail. Beberapa 

organisasi yang terkena virus tersebut, harus mematikan jaringan 

komunikasi elektronik mereka beberapa jam agar dapat memasang 

prosedur keamanan yang baru dan lebih efektif.   

 

C. Dasar Keterampilan Manajemen 

Keterampilan teknis/ technical skills 

Keterampilan teknis merupakan keterampilan yang diperlukan untuk 

melakukan tugas-tugas khusus. Kemampuan seorang programer 

menuliskan kode dan kemampuan akuntan untuk mengaudit laporan 

perusahaan semuanya merupakan contoh keterampilan teknis. Orang 

mengembangkan keterampilan teknis melalui kombinasi antara pendidikan 

dan pengalaman. Keterampilan teknis terutama sangat berguna bagi 

manajer lini pertama. Kebanyakan dari mereka menghabiskan sebagian 

besar waktunya untuk membantu keryawan memecahkan masalah yang 

berkaitan dengan pekerjaan, melatih mereka dalam prosedur yang lebih 

efisien, dan memonitor kinerja.   

 

Keterampilan Hubungan Manusia/ human relations skills 

Keterampilan hubungan manusia merupakan keterampilan untuk 

memahami dan menyesuaikan orang lain. Seorang manajer dengan 

keterampilan hubungan manusia yang buruk akan mengalami masalah 

dengan bawahannya, menyebabkan banyak karyawan mengundurkan diri 

atau pindah, dan menghasilkan semangat kerja yang rendah. Walaupun 

menjadi paling penting bagi manajer menengah, yang harus sering 
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bertindak sebagai jembatan antara manajer puncak, manajer lini pertama, 

dan manajer bidang-bidang lain di organisasi. Para manajer harus 

mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan baik. Banyak manajer 

sadar bahwa mampu memahami orang lain, dan membuat mereka 

mengerti anda, dapat memelihara hubungan yang baik pada suatu 

organisasi. 

 

Keterampilan Konseptual/ Conceptual skills 

Keterampilan konseptual merupakan kemampuan untuk berpikir pada hal 

yang abstrak, mendiagnosis dan menganalisis situasi yang berbeda, serta 

melihat jauh ke depan. Keterampilan konseptual membantu individu 

mengetahui peluang (dan ancaman) pasar yang baru. Keterampilan itu 

juga dapat membantu para manajer menganalisa kemungkinan hasil dari 

keputusan-keputusan mereka. Keterampilan konseptual mungkin menjadi 

komponen terpenting bagi keberhasilan para eksekutif di bisnis e-

commerce. Misalnya, kemampuan meramalkan bagaimana aplikasi bisnis 

tertentu akan dipengaruhi oleh atau dapat diterjemahkan ke dalam internet 

jelas-jelas merupakan sifat konseptual.  

 

Keterampilan Pembuatan Keputusan/ decision-making skills 

Keterampilan pembuatan keputusan merupakan keterampilan dalam 

menentukan masalah dan memilih tindakan yang terbaik. Berikut adalah 

langkah-langkah dasar pembuatan keputusan: 

1. menentukan problem, mengumpulkan faktta-fakta dan mengidentifikasi 

alternatif penyelesaian.  

2. Mengevaluasi masing-masing alternatif dan menyeleksi altrenatif yang 

salah 

3. Mengimplementasikan alternatif yang dipilih, meninjaunya periodik, 

dan mengevaluasi efektifitas pilihan tersebut.  
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Keterampilan Pengelolaan Waktu/ time management skills 

Keterampilan pengelolaan waktu merupakan keterampilan yang berkaitan 

dengan penggunaan produktif atas waktu yang dimiliki seseorang.  

Untuk mengelola waktu secara efektif, para manajer harus memperhatikan 

empat penyebab utama pemborosan waktu:  

1. Administrasi. Beberapa manajer menggunakan terlalu banyak waktu 

untuk memutuskan apa yang harus dilakukan yang terkait dengan 

surat-surat atau laporan. Kenyataannya, sebagian besar dokumen 

jenis itu sebenarnya rutin dan dapat diatasi dengan cepat. Para 

manajer harus belajar mengenali dokumen-dokumen yang 

membutuhkan lebih banyak perhatian.  

2. Telepon, para pakar memperkirakan bahwa manajer sering diinterupsi 

oleh telepon setiap lima menit. Untuk mengelola waktu secara lebih 

efektif, mereka disarankan memiliki sekertaris yang menyaring semua 

telepon masuk dan menetukan waktu tertentu untuk membalas telepon 

masuk yang penting.  

3. Rapat. Banyak manajer menghabiskan paling tidak empat jam sehari 

untuk rapat. Untuk membantu produktivitas waktu itu, orang yang 

menangani rapat harus merincikan agenda yang jelas, mulai tepat 

pada waktunya, menjaga setiap orang terfokus pada agenda tersebut, 

dan mengakhiri tepat waktu.     

4. E-mail. Semakin banyak manajer yang sangat bergantung pada e-mail 

dan bentuk lain komunikasi elektronis. Seperti memo dan telepon, 

banyak waktu yang disia-siakan apabila para manajer harus menyaring 

berbagai berkas elektronik dan arsip. Semakin besar jumlah rata-rata 

pesan elektronis, waktu yang tersia-siakan akan semakin besar pula.    

 

D. Evaluasi  

1. Misalkan anda saat ini berencana membuat bisnis/usaha baru. Pilihlah 

satu jenis usaha baru yang ingin anda jalankan. Kemudian buatlah visi, 

misi, tujuan dan rumuskanlah strategi pencapaiannya.  
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2. Pilih suatu perusahaan yang menarik bagi anda, kemudian buatlah 

analisis SWOT perusahaan tersebut.  

3. Misalkan anda saat ini adalah seorang manajer produksi dari sebuah 

perusahaan. Pilihlah satu perusahaan yang anda minati. Buatlah 

rencana operasional dari perusahaan tersebut yang mencakup kinerja 

harian, mingguan, dan bulanan.  
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TATAP MUKA KE 6 

 

Tujuan:  

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: 

1. Memahami falsafah bisnis 

2. Menjelaskan definisi pemasaran 

3. Memahami analisis eksternal pemasaran 

4. Memahami analisis internal pemasaran 

 

Komptensi Dasar 

Memahami pengambilan keputusan bidang pemasaran  

Indikator 

1. Memahami analisis eksternal pemasaran 

2. Memahami analisis internal pemasaran 

 

Materi Pokok 

Pengambilan keputusan pemasaran 

 

Istilah-istilah yang perlu dipahami: 

1. Pemasaran  

2. Marketing mix 

3. Promosional mix 

4. Label  

5. Merek 

6. Loyalitas pelanggan 

7. Kepuasan pelanggan 

8. Customer value 

9. Market share  

10. Telemarketing  

11. Direct selling 
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A. PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMASARAN 

Pemasaran/Marketing 

Pemasaran merupakan ujung tombak dari perusahaan dalam 

upaya mempertahankan kelangsungan hidup, berkembang dan 

meningkatkan keuntungan. Pemasaran adalah  proses perencanaan dan 

pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi, dan distribusi dari 

gagasan, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang 

memuaskan tujuan perseorangan dan organisasi. Dalam praktek 

keseharian, pemasaran berbeda dengan penjualan, perbedaan antara 

pemasaran dan penjualan dapat dilihat dalam gambar  berikut ini; 

 

 
     
      Falsafah 
 
 
 
     
      Titik awal 
 
 
 
 
      Pusat perhatian 
 
 
 
     
      Sasaran 
 
 
     
      Tujuan 
 
 
 
     
   Personalia yang terlibat 

 
 

Gambar 6.1. Perbedaan pemasaran dengan penjualan 

   Pemasaran Penjualan 

Buat produk, 
kemudian jual 

Temukan  kebu- 
tuhan &  layani 
kebutuhan tsb 

Pabrik Pasar 
sasaran 

Produk Kebutuhan 
pelanggan 

Menjual & 
mempromosikan 

Pemasaran 
terkoordinirr 

Keuntungan 
melalui volume 

penjualan 

Keuntungan 
melalui kepuasan 

konsumen 

Penjualan dan 
tenaga promosi 

Semua 
personalia 
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Falsafah Bisnis. 

Jangan menjual produk yang dapat kamu buat, tetapi buatlah produk yang 

dapat kamu jual. Palsafah tersebut memang sangat relavan, karena saat 

ini perusahaan sangat dikendalikan oleh pelanggan. Maksudnya apabila 

tidak ada pelanggan, maka perusahaan tidak akan berjalan. Dan 

sebenarnya alasan berdirinya perusahaan adalah karena adanya 

kebutuhan pelanggan yang harus dipenuhi.  

 

Analisis Aspek Eksternal: 

Pelanggan. 

Pelanggan, merupakan alasan sebuah perusahaan ada. Pelanggan dapat 

terdiri dari perseorangan maupun kelompok.  

Penentuan siapa & berapa pelanggan 

 

Mendifinisikan nilai pelanggan 

Nilai pelanggan merupakan hasil dari suatu proses yang bermula dengan 

sebuah strategi bisnis yang dilabuh dalam suatu pemahaman yang dalam 

tentang kebutuhan pelanggan. Nilai bagi pelanggan meliputi manfaat dan 

biaya yang muncul dari pembelian dan penggunaan produk. Nilai superior 

terjadi apabila ada manfaat bersih yang positif. Nilai superior adalah nilai 

yang tidak dapat ditiru dan lebih unggul dengan pesaing. 

  

Kepuasan pelanggan & perilaku 

Kepuasan konsumen merupakan akumulasi pengalaman pembelian 

konsumen dan pengalaman konsumsi. Kepuasan konsumen dipengaruhi 

oleh dua faktor: pengharapan dan kinerja jasa yang dialami. Kinerja yang 

dirasakan dipengaruhi oleh persepsi konsumen terhadap kualitas layanan, 

campuran pemasaran, nama merek dan citra perusahaan. Kepuasan 

dinilai secara langsung sebagai perasaan keseluruhan. Maka seseorang 

dapat puas dengan produk atau jasa utama dan pada saat yang sama 

mengevaluasi hasil seperti rata-rata dibandingkan dengan yang 
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seharusnya. Kepuasan  konsumen mempengaruhi perilaku pembelian: 

konsumen yang puas cenderung menjadi konsumen loyal, tetapi 

konsumen loyal bukan berarti puas. 

 

Mempertahankan pelanggan 

Upaya mempertahankan pelanggan adalah keharusan bagi perusahaan. 

Karena pelanggan merupakan aset yang tidak boleh hilang. Apabila 

perusahaan tidak mampu mempertahankan pelanggannya, maka dapat 

dikatakan bahwa perusahaan tersebut mempunyai kinerja yang buruk. 

Beberapa strategi yang digunakan untuk mempertahankan pelanggan 

adalah dengan menciptakan kepuasan. Kepuasan dapat tercipta apabila 

perusahaan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. 

Selain itu, perusahaan dapat menjawab permasalahan yang dihadapi oleh 

konsumen yaitu mampu memberikan produk atau jasa yang dicari oleh 

konsumen.  

  

Rekanan 

Rekanan, dapat diartikan sebagai mitra atau pihak yang menjalin 

kerjasama dengan kita. Rekanan tersebut dapat berperan pihak yang 

membeli barang/jasa dari kita, dapat juga sebagai suplier bagi 

perusahaan.   

Pesaing 

Pesaing, merupakan pihak/lawan yang berlomba dengan perusahaan kita. 

Kehadiran pesaing dalam pasar merupakan hal yang positif karena 

memacu kinerja perusahaan untuk menghasilkan produk/jasa yang baik.  

 

Analisis Aspek Internal:  

Produk 

Pengertian produk 

Dalam kehidupan kita sehari-hari sering kita mendengar istilah produk. 

Pada umumnya kita langsung mengatakan produk tersebut dalam bentuk 
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barang yang dihasilkan oleh suatu pabrik seperti ; sabun mandi, pasta 

gigi, TV, Kulkas, makanan dan minuman, dan lain-lain. Apakah pengertian 

tersebut betul?. Kalau tidak, apa sesungguhnya pengertian dari produk? 

 

Philip Kotler mendefinisikan produk sebagai berikut: 

A product is anithing that can be offered to a market for attention, 

acguition, use or consumption that might satisfy a want or need. It included 

physical object, services, person, place, organization and idea. 

 

Mengacu pada definisi tersebut, maka produk dapat diartikan sebagai apa 

saja yang dapat  ditawarkan pada suatu pasar untuk mendapat perhatian 

untuk dibeli, dipakai atau dikonsumsi yang diperkirakan dapat memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen. Dengan demikian benda-benda fisik, 

jasa, layanan, orang, tempat, lokasi, organisasi, dan idea formula 

teknologi, pola konstruksi dan apa saja yang laku dijual pada pasar dapat 

dikatagorikan sebagai produk. 

 

Di lain pihak W.J. Stanton mendefinisikan prouk sebagai berikut: 

A set of tangible and untangible, attributes, including packaging, color, 

price, manufactures, prestige, retailers prestige and manufacturing and 

retailer services which the buyer my accept as offering want satisfaction. 

Artinya yang dimaksud dengan produk adalah seperangkat atribut 

berwujud maupun tidak berwujud, termasuk didalamnya yang berkaitan 

dengan masalah warna, harga, nama baik produk maupun nama tool yang 

menjual/pengecer yang diterima oleh pembeli guna memuaskan keinginan 

konsumen.    

Dengan mengacu kepada kedua definisi tersebut maka kita dapat 

menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan produk adalah segala 

sesuatu atau apa saja yang ditawarkan di suatu pasar untuk mendapat 

perhatian untuk dibeli, dipakai atau dikonsumsi, yang diperkirakan dapat 

memenuhi kebutuhan  dan keinginan konsumen. 
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Jika pengertiannya demikian, maka yang dimaksud dengan produk 

dapat berupa benda-benda fisik, jasa, layanan, orang, tempat/lokasi, 

organisasi, ide, informasi, formula teknologi, pola konstruksi atau apa saja 

yang penting memenuhi kriteria dapat ditawarkan di pasar dan laku dijual. 

Kembali pada pertanyaan yang muncul di paragraf pertama topik 

ini, apakah sabun mandi, pasta gigi, sikat gigi, kulkas dapat dikatakan 

sebagai produk?. Dengan menggunakan pengertian produk, maka 

menjadi lebih jelas sekarang bahwa benda-benda tersebut merupakan 

salah satu bentuk produk tetapi bukan pengertian produk.  

Contoh lain yang dapat dikategorikan  sebagi produk diantaranya adalah: 

Jasa  :  Pendidikan  Tinggi, Bank, Asuransi, Transportasi dan lain-

lain. 

Orang :  Roger Moore, Anjasmara, Bella Shapira dan lain-lain. 

Layanan  :  Dokter, Pengacara, Notaris dan lain-lain 

Ide :  Keluarga Berencana (KB) dan lain-lain 

Lokasi  :  Ancol, Kebun Raya, Prapat, Selekta dan lain-lain. 

Even  :  Pertandingan Sepak Bola, Pergelaran musik dan lain-lain 

Informasi  : Surat Kabar, TV, Berita Antara, Reuter, Provider Internet, 

dll. 

Disain  : Disain Sistem Informasi Berbasis Komputer, Disain Rumah/ 

Gedung dan    lain-lain. 

 

Keputusan bauran produk. 

Bauran produk merupakan kelompok produk yang dibuat oleh suatu 

perusahaan agar tersedia untuk dijual. Produk yang dibuat dapat berupa 

produk konsumsi dan produk industri atau keduanya. Contoh: Maspion 

membuat kipas angin, blender, mesin sterika, dll 

 

Keputusan lini produk. 

Lini produk merupakan sekelompok produk yang serupa yang ditunjukkan 

untuk sekelompok pembeli yang serupa yang akan menggunakan mereka 
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dengan cara yang serupa. Banyak perusahaan pada awalnya memulai 

dengan suatu produk tunggal, akan tetapi, sejalan dengan waktu mereka 

merasa bahwa produk awal mereka tidak dapat memenuhi semua 

konsumen yang berbelanja untuk jenis produk tersebut. Oleh karena itu, 

untuk mememuhi permintaan pasar, mereka sering memperkenalkan 

produk-produk yang serupa yang dirancang untuk meraih konsumen lain. 

 

Pemberian merk/branding 

Branding adalah  proses menggunakan simbol untuk mengkomunikasikan 

kualitas suatu produk tertentu yang dibuat oleh suatu produsen tertentu. 

Nama-nama merek seperti Coca-cola dan McDonald’s merupakan simbol 

dalam mengkarakterisasi produk-produk dan membedakan mereka satu 

dengan yang lain. Merek-merek sebenarnya diperkenalkan untuk 

menyederhanakan proses sewaktu konsumen dihadapkan dengan 

sejumlah keputusan pembelian.  

 

Harga 

Harga adalah sejumlah uang (di tambah beberapa barang kalau 

mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari 

barang beserta pelayanan. Dari definisi tersebut dapat kita ketahui bahwa 

harga yang dibayarkan oleh pembeli itu sudah termasuk pelayanan yang 

diberikan oleh penjual. Bahkan penjual juga mendapatkan sejumlah 

keuntungan dari harga tersebut. 

 

Harga  ditetapkan dengan tujuan untuk : 

1. menjaga kelangsungan hidup suatu  produk 

2. memaksimalkan keuntungan jangka pendek 

3. memaksimalkan pendapatan jangka pendek 

4. menjaga pertumbuhan penjualan maksimum 

5. pengembalian investasi 

6. meningkatkan pangsa pasar 
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Penetapan harga  

Merupakan proses menentukan apa yang akan diterima suatu perusahaan 

dalam penjualan produknya.  

Tujuan penetapan harga:  

1. Memaksimalkan harga 

2. Untuk tujuan e-business 

3. Untuk meningkatkan pangsa pasar  

 

Mengadaptasi harga 

Suatu perusahaan memiliki tiga pilihan dalam penetapan harga produk-

produk yang telah beredar: 

1. Penetapan harga di atas harga pasar yang berlaku bagi produk-produk 

serupa 

2. Penetapan harga dibawah harga pasar 

3. Penetapan harga pada atau di dekat harga pasar  

 

Penetapan harga promosi 

Dalam peluncuran produknya biasanya perusahaan memberlakukan 

harga promosi dengan tujuan agar dapat memperoleh pelanggan dalam 

jumlah yang lebih besar.  

 

Harga diskon  

Tentu saja, harga yang akhirnya ditetapkan untuk suatu produk tidak 

selalu harga jualnya. Seringkali para penjual harus menawarkan 

pengurangan harga (diskon) untuk meningkatkan penjualan.  

 

Harga psikologis 

Pelanggan tidak seluruhnya rasional apabila membuat keputusan 

pembelian. Untuk itu taktik penetapan harga yang mengambil manfaat dari 

fakta bahwa konsumen tidak selalu menanggapi harga secara rasional 

perlu dilakukan.  
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Promosi 

Pengertian promosi 

Promosi merupakan salah satu variable di dalam marketing mix 

yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam pemasaran 

produk dan jasa. Kadang-kadang istilah promosi  ini digunakan secara 

sinonim dengan istilah penjualan meskipun yang dimaksud adalah 

promosi. Sebenarnya istilah penjual itu hanya meliputi kegiatan 

pemindahan barang/jasa atau pengguna penjual saja, dan tidak terdapat 

kegiatan periklanan atau kegiatan lain yang ditujukan untuk mendorong 

permintaan. Jadi penjualan hanya merupakan bagian dari kegiatan 

promosi. Istilah promosi dapat diartikan sebagai berikut : 

Promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat 

untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang 

menciptakan pertukaran dalam pemasaran. 

Kemudian apa yang dimaksud dengan Promotional mix? 

 

B. PROMOTIONAL MIX   

Promotional Mix adalah kombinasi strategi yang paling baik dari 

variabel-variabel periklanan, personal selling dan alat promosi yang lain, 

yang semuanya direncanakan untuk mencapai tujuan program penjualan. 

Kita dapat melihat bahwa definisi tersebut tidak menyebutkan secara jelas 

berapa variabel promotional mix selain periklanan dan personal selling. 

Pada pokonya variabel-variabel yang ada di dalam promotional mix itu 

ada empat yaitu: 

1. Periklanan : 

Bentuk presentasi dari promosi non pribadi tentang ide barang dan 

jasa yang dibayar oleh sponsor tertentu. 

2. Personal Selling: 

Presentasi lisan dalam suatu percakapan dengan satu calon pembeli 

atau lebih yang ditujukan untuk menciptakan penjualan. 
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3. Publisitas : 

Pendorong permintaan secara non pribadi untuk suatu produk, jasa 

atau ide dengan menggunakan berita komersial di dalam media massa 

dan sponsor tidak dibebani sejumlah bayaran secara  langsung. 

4. Promosi penjualan : 

Kegiatan pemasaran selain personal selling, periklanan dan publisitas 

yang mendoronng pembeli konsumen dan efektifitas pengecer. 

Kegiatan tersebut antara lain peragaan, pertunjukan dan pameran, 

demonstrasi dan sebagainya. 

 

Promosi sebagai proses komunikasi pemasaran terpadu  

Istilah promosi dan komunikasi pemasaran sering dianggap sama. 

Jika kita bertanya kepada petugas seles promotion tentang tugas 

pokoknya, maka dia sering menjawab dengan jawaban 

mengkomunikasikan produk atau mempromosikan produk. “Komunikasi 

pemasaran merupakan kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh penjual 

dengan pembelinya dan merupakan kegiatan yang membantu dalam 

pengambilan keputusan di bidang pemasaran serta mengarahkan 

pertukaran agar lebih memuaskan dengan cara menyadarkan semua 

pihak untuk berbuat lebih baik”.  

Berdasarkan pengertian tersebut di atas berarti semakin baik 

komunikasi pemasaran yang tercipta, maka akan mendatangkan 

kepuasan yang semakin tinggi bagi semua pihak yang terlibat di 

dalamnya. Oleh karena itu suatu perusahaan harus pandai berkomunikasi 

dengan konsumennya. Hubungan antara perusahaan, perantara, 

konsumen dan masyarakat disebut sebagai “proses komunikasi”. Pihak-

pihak yang berperan dalam proses komunikasi ini disebut dengan Sender 

dan receiver.  

Mengembangkan dan mengelola. 

Promosi digunakan untuk menginformasikan kepada orang 

mengenai produk-produk dan meyakinkan para pembeli dalam pasar 
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sasaran suatu perusahaan, organisasi saluran, dan masyarakat umum 

untuk membeli barang-barangnya. Dalam perkembangannya kegiatan 

promosi harus dikelola dengan baik dan perlu dilakukan pengembangan 

ke arah yang lebih tepat sasaran. Pasar sasaran dan strategi penentuan 

posisi menuntun keputusan-keputusan promosi. Dalam perusahaan-

perusahaan barang dalam kemasan, promosi penjualan dan iklan 

merupakan bagian penting bauran promosi. Dalam perusahaan industri, 

penjualan perorangan seringkali mendominasi bauran promosi, dengan 

iklan dan promosi penjualan memainkan peran pendukung.   

Pada awal pengembangan strategi promosi, perlu ditetapkan 

beberapa pedoman untuk komponen-komponen bauran pemasaran. 

Pedoman ini membantu menentukan strategi untuk setiap komponen 

promosi. Perlu ditentukan tujuan komunikasi yang diemban setiap 

komponen promosi.   

 

Memutuskan jangkauan, frekuensi & dampak. 

Dalam kegiatan promosi tentunya telah diukur seberapa jauh jangkauan 

dari kegiatan promosi, berapa kali frekuensi promosi dilakukan dan 

seberapa besar dampak dari kegiatan promosi tersebut. Jangkauan dan 

frekuensi kagiatan promosi sangat tergantung dari anggaran promosi 

tersebut. Dapat diketahui apabila anggaran promosinya besar, maka 

dapat dilihat sebera jauh jarak yang dapat dijangkau dan seberapa banyak 

promosi dilakukan. Sehingga kegiatan promosi tersebut akan berdampak 

besar atau kecil sangat tergantung sekali pada besar anggaran promosi 

dan seberapa lama dan seberapa sering promosi itu dilakukan.   

 

Distribusi 

Pengertian distribusi 

Kebanyakan produsen bekerja sama dengan perantara pemasaran 

untuk menyalurkan produk-produk mereka ke pasar. Mereka membantu 

saluran pemasaran (yang sering disebut dengan istilah saluran distribusi). 
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Bagian dari bauran pemasaran yang mempertimbangkan 

bagaimana menyampaikan produk-produk dari produsen ke konsumen. 

Kebanyakan produsen bekerja sama dengan perantara pemasaran untuk 

menyalurkan produk-produk mereka ke pasar. Mereka membantu saluran 

pemasaran (yang sering disebut dengan istilah saluran distribusi). Saluran 

distribusi didefinisikan sebagai himpunan perusahaan dan perorangan  

yang mengambil alih hak atau membantu dalam pengambilan hak atas 

barang atau jasa selama berpindah dari produsen ke konsumen. 

Saluran distribusi didefinisikan oleh Kotler (2000) sebagai himpunan 

perusahaan dan perorangan  yang mengambil alih hak atau membantu 

dalam pengambilan hak atas barang atau jasa selama berpindah dari 

produsen ke konsumen. Sementara The American Marketing Association, 

menyatakan bahwa saluran distribusi merupakan suatu struktur unit 

organisasi dalam perusahaan dan luar perusahaan yang terdiri atas agen, 

dealer, pedagang  besar dan pengecer, melalui mana sebuah komoditi, 

produk, atau jasa dipasarkan.  

Pengusaha bertugas menyebarkan barang ke tempat konsumen. 

Tugas ini merupakan tugas distribusi barang konsumen. Di lain pihak, 

pengusaha dapat juga menggunakan berbagai bentuk saluran distribusi 

yang ada di sekitarnya. Bentuk-bentuk saluran distribusi yang ada apat 

dibedakan menjadi beberapa macam yaitu: 

 

Macam saluran distribusi menurut jenjang 

1. Produsen – Konsumen 

Bentuk saluran distribusi yang paling pendek dan paling sederhana 

adalah saluran distribusi dari produsen ke konsumen tanpa 

menggunakan perantara. Produsen dapat menjual barang yang 

dihasilkannya melalui pos atau langsung mendatangi rumah konsumen 

(dari rumah ke rumah). Oleh karena itu saluran ini disebut sebagai 

distribusi langsung. 
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2. Produsen - Pengecer – Konsumen 

Seperti halnya dengan jenis saluran yang pertama (produsen – 

konsumen) saluran ini juga disebut saluran distribusi langsung. 

3. Produsen – Pedagang Besar – Pengecer – Konsumen 

Saluran distribusi semacam ini banyak dilakukan oleh produsen dan 

dinamakan saluran distribusi tradisional. 

4. Produsen – Agen – Pengecer – Konsumen 

Di sini produsen memilih agen, ia menjalankan kegiatan perdagangan 

besar dalam saluran  distribusi yang ada, sasaran penjualannya 

terutama ditujukan  kepada para pengecer besar. 

5. Produsen – Agen – Pedagang besar – Pengecer – Konsumen 

Dalam saluran distribusi ini, produsen sering menggunakan agen 

sebagai perantara untuk menyalurkan barangnya kepada pedagang 

besar yang kemudian menjualnya kepada toko-toko kecil. Agen yang 

terlibat dalam saluran distribusi ini terutama agen penjualan. 

 

Manajemen saluran. 

Menyeleksi suatu jaringan distribusi yang tepat adalah keputusan strategis 

yang menentukan tidak hanya dalam jumlah pasar yang menampung 

suatu produk tetapi juga biaya untuk mendapatkannya. Umumnya,strategi 

distribusi bergantung pada kelas produk dan tingkatan keterpapasan 

pasar yang paling efektif dalam menyampaikan produk kepada jumlah 

pelanggan terbesar. Tujuannya adalah untuk menjadikan suatu produk 

dapat dicapai dalam jumlah lokasi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan 

pelanggan. 

 

Target pasar/ target market 

Target pasar adalah kelompok orang yang mempunyai keinginan dan 

kebutuhan yang sama. Pada dasarnya segmentasi pasar menunjukkan 

peluang-peluang dalam segmen pasar yang dihadapi oleh perusahaan. 

Pada gilirannya suatu perusahaan harus menilai berbagai segmen untuk 
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menentukan berapa dan segmen pasar mana yang akan dimasukinya. 

Menetapkan pasar sasaran adalah tindakan mengevaluasi dan 

menseleksi  satu atau lebih segmen pasar yang hendak dimasuki. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 

 
Gambar 6.1 

Personal and Enviromental factors 
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lain gaya hidup orang desa sudah relatif sama dengan orang kota. Dan 

sebaliknya banyak orang kota yang sarananya jauh dari memadai bahkan 

ketinggalan jauh dibandingkan dengan orang desa. Dengan kenyataan 

yang ada, jika situasi persaingan yang kompetitif sudah “complicated”.  

2. Demographic 

Salah satu contoh penggunaan segmentasi berdasarkan variabel 

demografi dimana pasar dikelompokkan berdasarkan usia, berarti sampai 

tingkat tertentu pengelompokan cara ini sudah kurang memadai, sebagai 

contoh: banyak orang yang usianya di atas 40 tahun masih bergaya 

seperti remaja belasan tahun. 

3. Psychographic 

Sebagai ilustrasi, menentukan sasaran pasar untuk “orang-orang 

muda”, dalam hal ini “muda” diartikan secara “psikologi”, bukan secara 

“demografi”. Dalam konteks ini muda secara “psikografi” bisa saja orang 

yang sudah berusia 40 tahun, namun merasa berusia belasan tahun, 

maka ia termasuk sasaran pasar. 

 

D. RISET PEMASARAN 

Riset pemasaran adalah studi mengenai kebutuhan dan keinginan 

konsumen dan cara-cara bagaimana agar penjual dapat memenuhi 

kebutuhan tersebut. Riset pemasaran  dapat diperoleh dengan cara : 

menugaskan mahasiswa atau dosen pada perguruan tinggi setempat, 

atau dapat menyewa suatu perusahaan riset pemasaran. Sedangkan 

untuk perusahaan besar kebanyakan mempunyai departemen riset 

pemasaran tersendiri. 

 

Cakupan riset pemasaran 

1. Riset bisnis/ekonomi dan Perusahaan 

2. Penetapan Harga 

3. Produk 

4. Distribusi 
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5. Promosi 

6. Perilaku Belanja 

 

Proses riset pemasaran:  

Langkah-langkah dalam riset pemasaran adalah sebagai berikut: 

1. Mendefinisikan masalah dengan benar 

2. Mengembangkan Renaca Riset  

3. Mengumpulakn Informasi 

4. Menganalisis Informasi 

5. Menyajikan hasil Penemuan  

 

Perilaku konsumen (consumer behavior) 

Studi dari proses keputusan mengapa konsumen dapat membeli dan 

mengkonsumsi produk-produk. Pengambilan keputusan oleh konsumen 

untuk melakukan pembelian suatu produk diawali oleh adanya kesadaran 

atas pemenuhan kebutuhan dan keinginan. Jika sudah disadari adanya 

kebutuhan dan keinginan, maka konsumen akan mencari informasi 

mengenai keberadaan produk yang diinginkannya. Proses pencarian 

informasi ini akan dilakukan dengan mengumpulkan semua informasi yang 

berhubungan dengan produk yang diinginkan.  

 

Loyalitas merek/brand loyalty 

Pola pembelian reguler konsumen yang berdasarkan pada kepuasan 

terhadap suatu produk. Loyalitas merek menunjukan kecenderungan 

konsumen untuk membeli sebuah merek tertentu dengan tingkat 

konsistensi yang tinggi. Loyalitas merek didefinisikan sebagai sikap 

menyenangi terhadap suatu merek yang direpresentasikan dalam 

pembelian yang konsisten terhadap merek itu sepanjang waktu. Loyalitas 

merek disini dapat berupa loyal terhadap merek suatu produk atau loyal 

terhadap merek suatu jasa.  
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E. BARANG KONSUMSI DAN JASA  

Barang konsumsi adalah produk-produk yang dibeli oleh konsumen untuk 

penggunaan pribadi.  

Klasifikasi produk konsumsi 

1. Barang atau jasa kenyamanan/ convenience goods/ services 

Produk yang relatif tidak mahal yang dibeli dan dikonsumsi secara 

cepat dan teratur. Seperti yang ditawarkan oleh restoran makanan 

cepat saji. Barang ini dikonsumsi secara cepat dan rutin. Barang ini 

relatif tidak mahal dan sering dibeli serta dengan menghabiskan sedikit 

waktu dan usaha.  

2. Barang atau jasa belanja / Shopping goods/ services 

Produk yang cukup mahal dan lebih jarang dibeli. Konsumen seringkali 

membandingkan merek-merek, terutama pada toko-toko yang 

berbeda. Mereka juga dapat mengevaluasi alternatif dalam hal gaya, 

penampilan, warna, harga dan kriteria lainnya.   

3. Barang atau jasa khusus/ specialty goods / services 

Produk yang mahal dan jarang dibeli. Konsumen biasanya dengan 

tepat memutuskan apa yang mereka inginkan dan tidak akan 

menerima pengganti. Mereka juga sering berjalan dari toko ke toko, 

kadang-kadang mengeluarkan banyak uang dan waktu untuk 

mendapatkan suatu produk yang khusus.  

 

Barang industri/industrial goods 

Barang industri adalah produk-produk yang dibeli oleh perusahaan untuk 

produk lain. 

 

Produk industri 

1. Barang biaya beban 

Produk industri yang dibeli dan dikonsumsi secara cepat dan teratur 

dalam operasi sehari-hari 

 



 70 

2. Barang modal 

Produk industri yang mahal, tahan lama dan jarang dibeli misalnya 

gudang 

 

Jasa/Services 

Jasa adalah produk-produk tidak nyata, seperti waktu atau keahlian atau 

beberapa aktivitas, yang dapat dibeli. 

 

F. DAUR HIDUP PRODUK/ PRODUCT LIFE CYCLE – (PLC) 

Daur hidup produk merupakan serangkaian tahapan kehidupan suatu 

produk dalam menghasilkan laba. Suatu produk yang mencapai pasarnya 

memasuki daur hidup produk.  

 

Siklus hidup produk terdiri 4 (empat) tahap, yaitu: 

1. Tahap Perkenalan/Instroduction 

2. Tahap Pertumbuhan/Growth 

3. Kedewasaan/Maturity 

4. Tahap Penurunan/Decline 

 

Pada permulaan produk diperkenalkan di pasar, penjualan masih 

rendah karena pasar belum mengenal produk tersebut. Untuk 

memperkenalkan perlu dilakukan promosi. Selanjutnya, setelah konsumen 

mengenal produk maka banyak orang membeli produk tersebut, akibatnya 

pasaran semakin luas, dan omzet meningkat dengan cepat sekali 

(pertumbuhan). Dalam keadaan ini perusahaan harus menyebarluaskan 

produknya dengan mengisi semua toko yang mungkin dapat menjual 

produknya. Namun kemudian pasar menjadi jenuh dan timbul masa 

kedewasaan. Dalam keadaan ini pengusaha harus mencoba merubah 

disain produk, kemasan dan memperbaiki mutu produk agar konsumen 

tidak jenuh. Jika strategi ini tidak berhasil, maka akan timbul tahap 

penurunan. 
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Pengemasan/ packaging 

Wadah fisik yang memuat produk yang akan dijual, diiklankan, atau 

dilindungi. Pengemasan juga berperan sebagai suatu iklan dalam toko 

yang dapat membuat produknya terlihat menarik, memamerkan nama 

mereknya, dan mengidentifikasi ciri dan manfaatnya.  

 

Label 

Bagian dari pengemasan produk yang mengidentifikasikan nama, 

produsen, dan isinya. Setiap produk memiliki suatu label pada 

kemasannya. Pelabelan dilakukan untuk menginformasikan hal-hal yang 

berkaitan dengan keamanan konsumen. Selain itu, label berfungsi 

sebagai pemberi informasi yang memberitahu konsumen tentang cara 

pemanfaatan produk, cara pemeliharaan produk, hasil kerja dari suatu 

produk, dan lain-lain. 

 

Penetapan harga/ pricing objectives 

Proses menentukan apa yang akan diterima suatu perusahaan dalam 

penjualan produknya. Terdapat banyak tujuan perusahaan dalam 

penetapan harga diantaranya adalah penetapan harga untuk 

mendominasi pasar atau menjaga pangsa pasar yang tinggi. Selain itu 

keputusan penetapan harga juga dipengaruhi oleh kebutuhan untuk tetap 

dapat bertahan dalam pasar yang besaing. 

 

Pangsa pasar/ market share 

Persentase total penjualan pasar suatu perusahaan untuk suatu jenis 

produk tertentu. Pangsa pasar sering menjadi ukuran berkembangnya 

suatu perusahaan. Karena perusahaan yang memiliki pangsa pasar yang 

besar, maka secara otomatis jumlah pembeli yang dimiliki besar. 

Besarnya jumlah konsumen yang dimiliki merupakan harapan setiap 

perusahaan karena diyakini dapat mendatangkan keuntungan yang besar. 
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Factory Outlets 

Pengecer murah yang dimiliki oleh manufaktur tertentu untuk menjual 

produknya. Factory outlets banyak diminati masyarakat karena selain 

harganya lebih murah, kualitas barang yang dibeli masih lumayan. 

Sehingga Factory outlets menjadi salah satu pilihan tempat belanja bagi 

masyarakat.  

 

Telemarketing 

Pengecer tanpa toko yang menggunakan telepon untuk menjual langsung 

ke konsumen. Penjualan yang dilakukan via telepon adalah salah 

alternatif penjualan yang cukup efektif dalam menawarkan sebuah barang. 

Terlebih dahulu penjual perlu mengetahui calon konsumen yang 

dihubunginya.  Satu sisi penjualan seperti ini sangat efisien karena dapat 

mengurangi biaya transportasi. Namun disatu sisi penjualan model ini 

memerlukan biaya yang cukup besar yang digunakan sebagai biaya untuk 

menghubungi calon konsumen.  

 

Direct selling/penjualan langsung 

Penjualan langsung adalah presentasi langsung dalam suatu percakapan 

dengan satu atau lebih calon pembeli, dengan maksud mendapatkan 

penjualan. Atau dengan kata lain suatu bentuk pengecer tanpa toko yang 

biasanya dilakukan dari pintu ke pintu. Dalam kegiatan ini penjualan 

dilakukan langsung kepada konsumen yang ingin dituju. Dimana 

perusahaan melakukan penyeleksian terhadap konsumennya.  

 

Multilevel marketing 

Saluran distribusi yang terdiri dari distributor freelance yang mendapatkan 

komisi karena menjual produk kepada pelanggan dan karena menarik 

distributor baru. Multilevel marketing merupakan sistem pemasaran 

dengan menggunakan jaringan kerja. Multi Level menunjukan suatu 

sistem kompensasi (perhitungan komisi) yang diberikan kepada 
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masyarakat atau mereka yang menyebabkan suatu produk atau jasa 

berpindah tangan. Multi berarti banyak atau lebih dari satu, sedang level 

lebih tepat diartikan sebagai generasi, karena itu sistem ini dapat disebut 

sebagai Multi Generation Marketing.  

 

F. EVALUASI  

1. Jelaskan bagaimana nama merek dan pengemasan dapat digunakan 

untuk meningkatkan kesetiaan terhadap suatu merek.  

2. Wawancara manajer dari perusahaan lokal. Identifikasi berbagai 

produk milik perusahaan tersebut menurut posisi mereka dalam daur 

produk.  

3. Lihatlah pada beberapa iklan yang dijalankan oleh usaha-usaha lokal 

didaerah anda. Pilih dua kampanye: satu yang menurut anda efektif 

dan satu yang menurut anda tidak efektif. Apa perbedaan-perbedaan 

dalam kampanye yang membuat satu kampanye lebih baik dari yang 

lainnya? 

4. Pilihlah produk konsumsi apa saja di pasar swalayan dan telusuri 

rantai kegiatan distribusi yang dibawanya ke tempat pajangan toko.  
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TATAP MUKA KE 7 

 

Tujuan:  

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: 

1. Menganalisis berbagai aspek dalam SDM 

2. Mendeskripsikan berbagai progaram dalam pengembangan SDM 

3. Membedakan pengertian upah, kompensasi dan gaji 

4. Menjelaskan berbagai teori motivasi dalam pengembangan SDM 

5. Menjelaskan berbagai gaya kepemimpinan  

 

Komptensi Dasar 

Memahami pengambilan keputusan bidang SDM 

 

Indikator 

1. Memahami diri SDM dan memotivasi SDM 

2. Menentukan jumlah dan jenis SDM yang diperlukan  

 

Materi Pokok 

Pengambilan keputusan SDM 

 

Istilah-istilah yang perlu dipahami: 

1. Rekrutmen 

2. On the job training 

3. Motivasi 

4. Job satisfaction 

5. Punishment 

6. Reinforcement  

7. Kepemimpinan  
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A. RUANG LINGKUP MANAJEMEN SDM 

Manajemen Sumber Daya Manusia dapat didefinisikan sebagai 

serangkain aktivitas organisasi yang diarahkan kepada usaha menarik, 

mengembangkan, dan mempertahankan angkatan kerja yang efektif  

 

Analisis Aspek SDM 

1. Pengadaan (Analisis Pekerjaan, Proses Rekruitmen ) 

2. Pengembangan (On the job, Of the job ) 

3. Kompensasi ( Standar gaji yang diterapkan ) 

4. Pembauran  

5. Pemeliharaan ( Asuransi, Pensiun, Cuti ) 

6. Pemisahan 

 

Deskripsi Pekerjaan 

Evaluasi sistematis terhadap tugas-tugas, lingkungan kerja, alat, bahan, 

dan perlengkapan yang berkaitan dengan kinerja suatu pekerjaan.   

Deskripsi pekerjaan merincikan tugas-tugas suatu pekerjaan, lingkungan 

kerja, serta alat, bahan dan perlengkapan yang digunakan dalam 

melakukan pekerjaan tersebut.  

 

Spesifikasi Pekerjaan 

Penjabaran keterampilan, kemampuan, dan keterangan-keterangan lain 

yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan 

bertujuan  merincikan keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang 

dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut.   

 

Rekrutmen 

Rekrutmen merupakan proses menarik orang-orang yang 

memenuhi persyaratan untuk mengajukan lamaran kepada pekerjaan 

yang belum terisi. Biasanya setelah suatu organisasi memiliki gambaran 

mengenai kebutuhan SDM masa depannya, fase berikutnya adalah 
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proses rekrutmen para karyawan baru. Rekrutmen ini dapat berasal dari 

dalam organisasi, sementara yang lainnya berasal dari luar organisasi.  

Rekrutmen internal, berarti mempertimbangkan karyawan yang ada 

sebagai kandidat atas lowongan pekerjaan yang ada. Promosi dari dalam 

dapat membantu membangun semangat kerja dan mempertahankan 

karyawan yang berkualitas tinggi agar tidak meninggalkan 

perusahaannya.  

Rekrutmen eksternal, melibatkan usaha menarik orang-orang dari 

luar organisasi untuk melamar lowongan pekerjaan. Metode rekrutmen 

eksternal meliputi pemasangan iklan, wawancara di kampus, badan-

badan pencari tenaga kerja atau eksekutif, referensi dari karyawan yang 

ada, dll.   

  

Orientasi 

Orientasi merupakan proses memperkenalkan karyawan baru kepada 

organisasi sehingga mereka dapat lebih cepat menjadi kontributor yang 

efektif. Orientasi merupakan bagian terpenting dalam program pelatihan 

dan pengembangan organisasi bagi karyawan baru. Orientasi yang buruk 

dapat berakibat pada kekecewaan, ketidakpuasan, kegelisahan, keluarnya 

karyawan, dan masalah-masalah keryawan lainnya. Tetapi orientasi yang 

efektif dapat berperan penting bagi kepuasan kerja, kinerja, dan reteni 

atau mempertahankan karyawan).   

 

B. PENGEMBANGAN KEMAMPUAN KERJA 

1. Training/pelatihan 

Pelatihan adalah serangkaian aktivitas yang dirancang untuk 

meningkatkan keahlian-keahlian, pengetahuan, pengalaman, ataupun 

perubahan sikap seseorang. Pelatihan berkenaan dengan perolehan 

keahlian-keahlian tertentu. Program-program pelatihan berusaha 

mengajarkan kepada para peserta bagaimana menunaikan aktivitas-

aktivitas atau pekerjaan tertentu.  
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Tujuan-tujuan pelatihan: 

a. memperbaiki kinerja 

b. memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan 

teknologi 

c. mengurangi waktu belajar bagi karyawan baru supaya menjadi 

kompeten dalam pekerjaan 

d. membantu memecahkan permasalahan operasional 

e. mempersiapkan karyawan untuk promosi 

f. mengorientasikan karyawan terhadap organisasi 

 

2. Penilaian prestasi 

Bagian penting dalam manajemen sumber daya manusia adalah 

penilaian prestasi. Penilaian prestasi adalah evaluasi yang dilakukan 

secara spesifik dan formal untuk menentukan tingkat keefektifan 

pelaksanaan pekerjaan seorang karyawan. Proses penilaian prestasi itu 

penting karena proses itu menjadi benchmark (pembanding) dalam 

menilai secara lebih baik proses-proses rekrutmen dan seleksi. 

      

Program Pengembangan 

1. Atas dasar pekerjaan 

Teknik pelatihan yang menghubungkan aktivitas pelatihan dan 

pengembangan langsung kepada kinerja tugas-tugas 

2. On-the-job training 

Program pelatihan atas dasar pekerjaan, kadangkala informal, sewaktu 

seorang karyawan berada dalam situasi bekerja sesungguhnya. 

3. Vestibule training 

Pelatihan atas dasar pekerjaan yang dilaksanakan dalam lingkungan 

simulasi jauh dari lokasi kerjanya. 

4. Rotasi dan transfer kerja sistematis 
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Pelatihan atas dasar pekerjaan yang memindahkan karyawan secara 

sistematis dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain sehingga mereka 

dapat mempelajari berbagai macam tugas dan keterampilan. 

5. Program atas dasar instruksional 

Pelatihan yang dirancang untuk memberikan pengetahuan dan 

informasi baru. 

6. Pendekatan kuliah atau diskusi 

Pelatihan atas dasar instruksional yang menyajikan pengetahuan dan 

informasi secara deskriptif 

7. Instruksi dengan bantuan komputer 

Pelatihan atas dasar instruksional yang menyajikan pengetahuan dan 

informasi melalui komputer. 

 

C. PENILAIAN PRESTASI 

Evaluasi formal terhadap kinerja seorang karyawan untuk menentukan 

tingkat keefektifan pelaksanaan pekerjaan karyawan tersebut.  

 

Metode penilaian kinerja 

1. Metoda peringkat sederhana, metoda penilaian kinerja yang 

memberikan peringkat para karyawan dari yang terbaik sampai yang 

terburu 

2. Forced distribution method, metoda penilaian kinerja yang 

mengelompokkan karyawan ke dalam berbagai kategori kinerja 

berdasarkan pada distribusi yang telah ditentukan sebelumnya.  

3. Graphic rating scale, metode penilaian kinerja yang menggunakan 

skala menurut urutan angka untuk menilai serangkaian dimensi kinerja 

karyawan.  

4. Critical incident method, metoda penilaian kinerja berdasarkan pada 

contoh yang mencerminkan kinerja yang baik atau pun yang buruk. 
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D. KOMPENSASI 

Kompensasi merupakan istilah luas yang berkaitan dengan imbalan-

imbalan finansial yang diterima oleh orang-orang melalui hubungan 

kepegawaian mereka dengan sebuah organisasi. Kompensasi adalah 

serangkaian penghargaan yang diberikan oleh suatu organisasi kepada 

karyawan sebagai imbalan atas keinginan mereka melakukan berbagai 

pekerjaan dan tugas. 

 

Upah  

Kompensasi dalam bentuk uang yang dibayarkan untuk jumlah waktu 

yang digunakan untuk bekerja. Upah biasanya berhubungan dengan tarif 

gaji per jam. Upah merupakan basis bayaran yang kerap digunakan bagi 

pekerja-pekerja produksi dan pemeliharaan (pekerja-pekerja kerah biru).  

 

Gaji 

Kompensasi dalam bentuk uang sebagai imbalan atas pelaksanaan 

tanggung jawab suatu pekerjaan. Gaji umumya berlaku untuk tarif bayaran 

mingguan, bulanan, atau tahunan (terlepas dari lamanya jam kerja). 

Karyawan-karyawan manajemen, staf profesional (pekerja-pekerja kerah 

putih) biasanya digaji.  

 

Survei upah 

Survei upah merupakan metoda yang digunakan untuk mendapatkan 

informasi mengenai kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan oleh 

organisasi lain. Survei upah memberikan informasi yang dibutuhkan oleh 

organisasi untuk menghindari masalah ketidakseimbangan antara skala 

pembayarannya dengan organisasi yang sebanding. Secara umum, survei 

upah dan gaji semata-mata menanyakan organisasi lain berapa banyak 

yang harus dibayarkan kepada orang yang melakukan berbagai macam 

pekerjaan.  
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Evaluasi pekerjaan 

Metoda untuk menentukan nilai atau harga relatif suatu pekerjaan agar 

dapat menentukan tingkat kompensasi. Evaluasi pekerjaan adalah alat 

lain untuk menentukan kompensasi dasar. Evaluasi pekerjaan berbeda 

dengan analisa pekerjaan. Dengan kata lain, metode ini sebagian besar 

berkaitan dengan menetapkan kesamaan pengupahan internal (internal 

pay equity).   

 

Hubungan Pekerja 

Proses membuat perjanjian dengan para karyawan yang diwakilkan oleh 

suatu serikat pekerja. Serikat pekerja adalah sebuah organisasi yang 

berunding bagi para karyawan tentang upah-upah, jam-jam kerja dan 

syarat-syarat dan kondisi-kondisi pekerjaan lainnya. Hubungan serikat 

kerja dengan pihak manajemen meliputi negoisasi kontrak tertulis 

menyangkut gaji, jam kerja, ketentuan-ketentuan kerja, dan penafsiran 

dan pelaksanaan kontrak tersebut selama jangka waktu berlakunya. 

 

Tawar menawar kolektif 

Proses negosiasi antara serikat pekerja dan manajemen terhadap kondisi 

pekerjaan bagi para pekerja yang diwakili oleh serikat pekerja. Karyawan-

karyawan mempunyai beberapa pilihan ketika mereka tidak puas dengan 

pekerjaan-pekerjaan mereka, seperti: mereka tidak berbuat apa-apa, 

mereka dapat berhenti dari pekerjaan mereka.  

 

E. MOTIVASI, KEPUASAN DAN KEPEMIMPINAN 

Kontrak Psikologis 

Serangkaian pengharapan yang dimiliki oleh para karyawan sehubungan 

dengan apa yang akan mereka sumbangkan kepada suatu organisasi 

(kontribusi) dan apa yang organisasi berikan kepada karyawan 

(perangsang). Dalam beberapa cara, kontrak psikologis menyerupai 
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kontrak hukum. Akan tetapi, secara keseluruhan kontrak tersebut tidak 

terlalu formal dan tidak terlalu didefinisikan dengan kaku.    

 

Job Satisfaction & moral 

Tingkat kenikmatan yang diterima orang dalam mengerjakan pekerjaan 

mereka. Apabila orang menikmati pekerjaan mereka, artinya mereka 

cukup puas; sedangkan bila mereka tidak menikmati pekerjaan mereka, 

mereka kurang puas. Dengan demikian karyawan yang puas lebih 

mungkin mempunyai semangat dan moril. Moril mencerminkan tingkatan 

dimana mereka merasa bahwa kebutuhan mereka terpenuhi oleh 

pekerjaan mereka.   

 

Motivasi di tempat kerja 

Motivasi merupakan serangkaian hal yang menyebabkan orang-orang 

berlaku dalam cara tertentu. Seorang pekerja mungkin termotivasi untuk 

bekerja keras berproduksi sebanyak mungkin, yang lainnya mungkin 

termotivasi untuk berproduksi secukupnya saja. Para manajer tentunya, 

harus memahami perbedaan-perbedaan perilaku itu dan alasan-

alasannya.  

 

Motivasi di tempat kerja: 

1. Teori klasik 

Teori yang menyatakan bahwa para pekerja hanya termotivasi semata-

mata karena uang. Apabila para pakerja termotivasi oleh uang, maka 

membayar mereka lebih banyak akan mendorong mereka berproduksi 

lebih banyak.  

2. Teori perilaku 

Menurut teori ini dijelaskan bahwa produktivitas akan meningkat 

sebagai tanggapan atas tindakan manajemen apapun yang dinilai oleh 

para pekerja sebagai perhatian khusus. Teori di atas adalah hasil 

penelitian yang kemudina tersebar luas dan dikenal sebagai gejala 
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hawthorne yaitu Kecenderungan meningkatnya produktivitas apabila 

para pekerja yakin mereka menerima perhatian khusus dari 

manajemen 

3. Teori motivasi kontemporer 

a. Model Sumberdaya manusia teori X dan Y 

Teori X     : Orang-orang sesungguhnya malas dan tidak mau 

bekerja sama 

Teori Y : Orang-orang sesungguhnya energik, berorientasi kepada 

perkembangan, memotivasi diri sendiri, dan tertarik untuk menjadi 

produktif 

b. Teori dua faktor 

Teori motivasi yang menyatakan bahwa kepuasan kerja bergantung 

dari dua macam factor yaitu hiegenis dan motivasi. Factor hiegenis 

seperti kondisi tempat kerja, sedangkan factor motivasi seperti 

pengakuan atas pekerjaan yang telah diselesaikan dengan baik.   

Motivation Factors 

1). Pencapaian 

2). Penghargaan 

3). Pekerjaan itu sendiri 

4). Tanggungjawab 

5). Kemajuan dan pertumbuhan 

Hygiene Factors 

1). Penyelia 

2). Kondisi kerja 

3). Hubungan interpersonal 

4). Upah dan keamanan 

5). Kebijakan dan administrasi  

c. Model hirarkhi kebutuhan dari maslow 

Teori motivasi yang menjabarkan lima tingkat kebutuhan manusia 

dan beragumen bahwa kebutuhan dasar harus lebih dahulu 
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dipenuhi sebelum orang-orang berusaha memuaskan tingkat 

kebutuhan yang lebih tinggi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 7.1 

Hirarkhi Kebutuhan Maslow 
 

Dalam teori ini diasumsikan bahwa dalam diri setiap orang 

terdapat hierarki kebutuhan, yakni : 

Pertama, kebutuhan fisiologis, berwujud : pangan, sandang, tempat 

tinggal, dan kebutuhan fisik lainnya. Kedua, kebutuhan atas 

jaminan keamanan, berupa : rasa aman, terlindung dari risiko 

jasmani dan rohani. Ketiga, kebutuhan sosial, berupa: 

persahabatan, keharmonisan, penerimaan dan keterikatan. 

Keempat, kebutuhan harga diri, seperti : disegani, diakui, dihormati. 

Kelima, kebutuhan aktualisasi diri, berwujud : prestasi, karier, 

tanggung jawab, kepuasan diri.  

Bila kebutuhan tingkat pertama terpenuhi, kebutuhan tingkat 

kedua pun menjadi prioritas. Begitu kebutuhan tingkat kedua 

terpenuhi, kebutuhan tingkat ketiga menjadi prioritas, dan 

seterusnya. Untuk memotivasi seseorang, perlu dipahami tingkat 

hierarki kebutuhannya saat ini, dan memfokuskan perhatian pada 

Self 

Actualization 

needs 

Esteem needs 

Social  needs 

Securty needs 

Physiological needs 
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pemenuhan kebutuhan tersebut serta kebutuhan tingkat di atasnya. 

Dari kelima tingkatan kebutuhan tersebut, telaahan sederhananya 

menjadi dua golongan:  

1) Kebutuhan urutan bawah, yakni kebutuhan fisiologis dan 

keamanan yang umumnya dipenuhi dari luar pribadi 

bersangkutan, misalnya : upah, gaji, tunjangan pensiun. 

2) Kebutuhan urutan atas, ialah : kebutuhan sosial, harga diri, 

aktualisasi diri yang dipenuhi dari dalam diri karyawan 

bersangkutan, antara lain kepuasan dan pengakuan. 

d. Teori ekspektansi 

Teori motivasi yang menyatakan bahwa orang-orang termotivasi 

bekerja untuk mendapatkan reward yang mereka inginkan dan 

yang mereka percaya bahwa mereka mempunyai kesempatan 

untuk meraihnya. Contohnya: imbalan yang sepertinya berada di 

luar jangkauan mungkin tidak diinginkan bahkan jika imbalan itu 

pada hakekatnya positif.  

e. Teori ekuitas 

Teori motivasi yang menyatakan bahwa orang-orang mengevaluasi 

perlakuan majikan terhadap mereka dibandingkan dengan 

perlakuan majikan tersebut terhadap orang-orang lain.  

 

Strategi meningkatkan kepuasan kerja dan moral 

1. Teori reinforcement dan modifikasi perilaku 

Reinforcement: Perilaku dapat didorong atau dikurangi dengan cara 

memberikan secara berturut-turut, reward dan punishment. Dalam 

strategi reinforcement imbalan mengacu ke semua hal positif yang 

didapatkan oleh orang-orang dari berkerja ( gaji, pujian, promosi, 

kepastian kerja, dll)  

2. Management by objectives (MBO)  

Management by objectives merupakan serangkaian prosedur yang 

mencakup manajer dan bawahannya dalam menetapkan tujuan dan 
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mengevaluasi kemajuan. MBO merupakan system penetapan sasaran 

secara bersama-sama dari atas sampai bawah suatu organisasi. 

Sebagai teknik untuk mengelola proses perencanaan, MBO secara 

garis besar mengkhususkan diri dalam membantu para manajer dalam 

mengimplementasikan dan melaksanakan rencana  mereka.   

3. Manajemen Partisipatif dan pemberdayaan 

Metoda meningkatkan kepuasan kerja dengan cara memberikan 

kesempatan kepada karyawan untuk memberi suara dalam 

manajemen pekerjaannya dan perusahaannya. Dalam manajemen 

partisipatip dan pemberdayaan, karyawan diberikan pilihan bagaimana 

mereka melakukan pekerjaan mereka dan bagaimana perusahaan 

dikelola. Manajemen Partisipatip dan pemberdayaan dapat digunakan 

dalam perusahaan besar maupun kecil, baik bagi manajer maupun 

bagi pekerja operasinya.    

4. Pengayaan pekerjaan dan desain ulang pekerjaan 

Job Enrichment, metoda peningkatan kepuasan kerja dengan cara 

menambah satu atau lebih faktor motivasi ke dalam kegiatan kerja 

Job Redesign, metoda peningkatan kepuasan kerja dengan cara 

merancang kecocokan yang lebih memuaskan antara pekerja dengan 

pekerjaannya 

5. Memodifikasi jadwal kerja 

Work Sharing/ Job sharing, metoda peningkatan kepuasan kerja 

dengan cara membiarkan dua orang atau lebih berbagi satu pekerjaan 

full time tunggal 

Flextime programs, metoda peningkatan kepuasan kerja dengan cara 

membiarkan orang-orang untuk menyesuaikan jadwal kerja mereka 

berdasarkan ukuran harian atau mingguan 

Telecommuting, bentuk dari flextime yang mengizinkan orang-orang 

untuk melakukan beberapa atau semua pekerjaan jauh dari letak 

kantor yang standar. 
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Lingkungan kerja dirancang berdasarkan konsep bahwa 

pemikiran terbaik seseorang tidak harus selalu dilakukan di meja atau 

di kantor. Kadang-kadang pemikiran itu dilakukan di ruang rapat 

bersama orang-orang lain. Pada waktu lain, pemikiran itu dilakukan di 

kantin atau ketika sedang berkendaraan ke kantor klien. 

 

Kepemimpinan dan gaya manajerial 

Kepemimpinan 

Kepemimpinan adalah proses memotivasi orang lain untuk berusaha 

memenuhi tujuan-tujuan tertentu. Dalam usaha memperbaiki semangat, 

kepuasan kerja dan motivasi para manajer dapat menggunakan beragam 

gaya kepemimpinan. Memimpin adalah salah satu aspek kunci pekerjaan 

manajer dan salah satu komponen penting fungsi pengarahan (directing).  

 

Gaya-gaya Manajerial:  

1. Gaya manajerial, pola perilaku yang diperlihatkan seorang manajer 

dalam berhadapan dengan bawahan-bawahannya. 

2. Gaya Otokratis, gaya manajerial yang memberikan perintah dan 

mengharap mereka dipatuhi tanpa pertanyaan. 

3. Gaya Demokratis, gaya manajerial yang biasanya meminta masukan 

dari bawahan-bawahannya sebelum membuat keputusan tetapi tetap 

memegang kekuatan akhir pembuat keputusan.  

4. Free-rein style, gaya manajerial yang biasanya berperan sebagai 

penasihat terhadap bawahan yang diperbolehkan membuat keputusan.  

5. Contingency approach, pendekatan gaya manajerial yang 

berkeyakinan bahwa perilaku manajerial yang tepat dalam situasi apa 

pun bergantung pada elemen-elemen yang unik dalam situasi tersebut 
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F. EVALUASI  

1. Sebutkan bentuk-bentuk kompensasi yang biasanya digunakan oleh 

perusahaan untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang 

produktif 

2. Sebutkan pelatihan apa saja yang menurut anda sangat diperlukan 

sewaktu memulai karir anda? 

3. Seberapa besar pertimbangan tunjangan mempengaruhi pilihan anda 

terhadap suatu perusahaan setelah anda lulus?         

4. Menurut anda, apakah semua orang relatif semua puas atau kurang 

puas dengan pekrjaan mereka? Mengapa mereka umumnya relatif 

puas atau kurang puas? 

5. Misalkan anda suatu hari sadar bahwa anda sebenarnya tidak puas 

dengan pekerjaan anda. Selain keluar, apa yang anda akan lakukan 

untuk memperbaiki situasi tersebut? 
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TATAP MUKA KE 8 

 

Tujuan:  

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: 

1. Melakukan analisis aspek operasi 

2. Memahami desain operasional  

3. Mendeskripsikan proses operasi  

4. Menyusun perencanaan dan pengendalian operasi 

5. Menjelaskan berbagai aspek dalam kualitas  

 

Komptensi Dasar 

Memahami pengambilan keputusan bidang operasional 

 

Indikator 

1. Memahami desain operasional  

2. Menentukan proses operasi 

3. Memahami pengendalian operasi 

Materi Pokok 

Pengambilan Keputusan Operasi  

 

Istilah-istilah yang perlu dipahami: 

1. Service operasi 

2. Goods production 

3. Disain produk 

4. Pola produksi 

5. Layout 

6. Kualitas  

7. ISO 9000 
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A. PENGAMBILAN KEPUTUSAN OPERASI 

Istilah produksi secara historis merujuk kepada perusahaan yang terlibat 

dalam produksi barang-barang. Konsep ini kita gunakan baik untuk jasa 

maupun barang. Banyak kebutuhan dan kenyamanan yang kita perlukan, 

dari pemadam kebakaran dan perawatan kesehatan sampai pengantara 

surat dan makanan cepat saji, semuanya diproduksi oleh operasi jasa. 

 
Service Operation/Operasi Jasa 

Operasi jasa merupakan kegiatan memproduksi jasa-jasa nyata maupun 

tidak nyata. Seperti hiburan, transportasi dan pendidikan. Jasa biasanya 

diproduksi dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan, tidak ada 

persediaan yang disimpan. Seperti salon kecantikan memproduksi 

pemotongan rambut yang langsung dikonsumsi. Jasa memiliki interaksi 

dengan peanggan yang tinggi. Jasa seringkali sulit distandarisasi  dan 

bisa seefisien seperti yang kita mau karena interaksi pelanggan 

memerlukan keunikan.  

 
Goods Production (Produksi Barang) 

Memproduksi produk-produk berwujud. Seperti radio, surat kabar, bis dan 

buku teks. Jika dibandingkan dengan jasa, barang bisa dijual kembali, 

dapat disimpan. Sedangkan proses produksinya terpisah dari konsumsi. 

Beberapa aspek dari barang yang diproduksi, mutunya dapat diukur. 

Didalam proses penjualan barang hasil produksi memerlukan interaksi 

yang rendah dengan pelanggan.  

  
Proses Operasi 

Serangkaian metoda dan teknologi yang digunakan dalam memproduksi 

barang atau jasa. Atau dapat juga dikatakan sebagai suatu cara, metode 

maupun teknik bagaimana penambahaan manfaat atau penciptaan faedah 

baru, dilaksanakan dalam perusahaan. Dalam kegiatan operasi banyak 

proses produksi yang diperlukan, yang semuanya sangat tergantung pada 

kebutuhan perusahaan.  
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Gambar 8.1.  
Perencanaan dan pengendalian operasi  

 

B. ANALISIS ASPEK OPERASI 

1. Disain Produk. 

Bentuk dan ukuran produk akan mempunyai pengaruh yang sangat 

besar dalam hubungannya dengan program pemasaran produk 

perusahaan tersebut. Bentuk dan ukuran produk yang serasi serta 

sesuai dengan selera konsumen akan lebih cepat dan mudah terjual 

daripada bentuk dan ukuran produk yang tidak disukai oleh para 

konsumen.  

Penyusunan desain bentuk dan ukuran produk ini disamping 

merupakan faktor teknis juga mengandung unsur seni, maka dalam 

penyusunan desain bentuk dan ukuran produk dalam suatu 

perusahaan diperlukan adanya dasar pengetahuan teknis dan 

arsitektur yang memadai. 

Termasuk di dalam masalah penyusunan desain bentuk dan ukuran 

produk ini adalah masalah kualitas dari produk yang akan 

diproduksikan oleh perusahaan yang bersangkutan. Pengertian 

Rencana dan 
ramalan bisnis 

Rencana operasi jangka panjang  
( kapasitas; lokasi; tata ruang; 

kualitas; metode) 

Jadwal operasi  
(jadwal produksi induk; jadwal 

terperinci 

Pengendalian operasi 
(pengendalian kualitas, manajemen 

bahan produksi) 

Output buat 
pelanggan  
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kualitas produk ini adalah suatu jumlah dari atribut yang dimiliki oleh 

produk yang bersangkutan.  

 

2. Peramalan Permintaan. 

Peramalan adalah seni dan ilmu memprediksi peristiwa-peristiwa masa 

depan. Peramalan memerlukan pengambilan data histories dan 

memproyeksikannya ke masa depan dengan beberapa bentuk model 

matematis. Bisa jadi berupa prediksi subyektif atau intuitif tentang 

masa depan. Atau peramalan bisa mencakup kombinasi model 

matematis yang disesuaikan dengan penilaian yang baik oleh manajer.  

Peramalan biasanya dikelompokkan oleh horison waktu masa depan 

yang mendasarinya. Tiga kategori yang bermanfaat bagi manajer 

operasi adalah:  

a. Peramalan jangka pendek, rentang waktunya mencapai satu tahun 

tetapi umumnya kurang dari tiga bulan. Peramalan jangka pendek 

digunakan untuk merencanakan pembelian, penjadwalan kerja, 

jumlah tenaga kerja, penugasan dan tingkat produksi.   

b. Peramalan jangka menengah, peramalan jangka menengah 

biasanya berjangka tiga bulan hingga tiga tahun. Peramalan ini 

sangat bermanfaat dalam perencanaan penjualan, perencanaan 

dan penganggaran produksi, penganggaran kas, dan menganalisis 

berbagai rencana operasi. 

c. Peramalan jangka panjang, rentang waktunya biasanya tiga tahun 

atau lebih; digunakan dalam merencanakan produk baru, 

pengeluaran  modal, lokasi fasilitas, atau ekspansi dan penelitian 

serta pengembangan.  

 

3. Perencanaan Kapasitas. 

Jumlah suatu produk yang dapat diproduksi oleh suatu perusahaan 

pada kondisi kerja normal merupakan kapasitasnya. Kapasitas suatu 

perusahaan bergantung pada seberapa banyak orang yang 
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diperkerjakan serta jumlah dan ukuran fasilitasnya. Perencanaan 

kapasitas berarti menjamin bahwa suatu kapasitas perusahaan sedikit 

melebih permintaan normal akan produk-produknya. Jika kapasitas 

terlalu kecil untuk dapat memenuhi permintaan, perusahaan harus 

dapat mengalihkan konsumennya. Jika kapasitas melebihi permintaan, 

perusahaan akan menghaamburkan uang dengan cara memelihara 

suatu pabrik yang terlalu besar, dengan memelihara permesinan dalam 

lini secara berlebihan atau dengan cara memperkerjakan terlalu 

banyak pekerja.  

 

4. Pola Produksi. 

Pola produksi didefinisikan sebagai ditribusi dari tahunan ke dalam 

periode yang lebih kecil. Misalnya bulanan atau mingguan atau unit 

waktu yang lainnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan pola 

produksi ini adalah bagaimana jumlah produksi selama satu tahun ini 

akan didistribusikan ke dalam masing-masing bulan, minggu dan 

sebagainya.  

Secara umum terdapat tiga pola produksi yang ada dalam perusahaan, 

yaitu:  

a. Pola produksi konstan 

Pola produksi konstan merupakan suatu distribusi dari jumlah 

produksi selama satu tahun ke dalam jumlah produksi  setiap bulan, 

dimana jumlah produksi dari bulan-ke bulan tersebut adalah sama 

atau relatife sama 

b. Pola produksi bergelombang 

Pola produksi bergelombang merupakan suatu distribusi setiap 

bulan, dimana jumlah produksi dari bulan ke bulan tersebut adalah 

selalu berubah mengikuti perubahan tingkat penjualan dalam 

perusahaan yang bersangkutan.   
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c. Pola produksi moderat  

Pola produksi moderat  nerupakan suatu distribusi jumlah produksi 

selama satu tahun ke dalam jumlah produksi setiap bulan di mana 

baik jumlah produksinya maupun jumlah persediaan barang jadi 

yanga da dalam perusahaan yang bersangkutan ini akan berubah-

ubah untuk menutup perubahan-perubahan yang ada di dalam 

penjualan produk perusahaan tersebut.   

 

5. Perencanaan Lokasi. 

Pabrik sebagai tempat dari fungsi teknis perusahaan berada, sangat 

penting untuk direncanakan lokasinya dengan tepat. Apabila di dalam 

pemilihan lokasi pabrik ini manajemen perusahaan tidak dapat 

menyusun pertimbangan dan analisis yang cukup teliti, maka akan 

terjadi adanya kemungkinan kesalahan dalam penentuan pemilihan 

lokasi pabrik. 

Faktor-faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan 

lokasi pabrik: 

a. lokasi sumber bahan baku 

b. lokasi pasa produk perusahaan  

c. fasilitas transportasi dan biayanya 

d. tersedianya tenaga kerja 

e. adanya pembangkit tenaga 

f. peraturan dan pajak lokal 

g. kondisi kehidupan masyarakat 

 

6. Layout. 

Apabila lokasi telah ditentukan, maka manajer harus memutuskan tata 

ruang atau layout dari pabrik. Layout menentukan apakah suatu 

perusahaan dapat cepat tanggap dan efisien terhadap permintaan 

konsumen atas lebih produk yang berbeda atau apabila sadar bahwa 

mereka tidak dapat menyamai kecepatan produksi para pesaingnya.  
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Perencanaan tata ruang untuk memproduksi barang 

Dalam fasilitas yang memproduksi barang-barang, tata ruang harus 

direncanakan dalam tiga jenis ruang yang berbeda, 

a. tata ruang untuk proses; pengaturan kegiatan produksi yang 

mengelompokkan peralatan dan orang-orangnya berdasarkan 

fungsinya.  

b. tata ruang selular; pengaturan kegiatan produksi yang dirancang 

untuk memindahkan satu keluarga produk melalui alur yang 

sejenis.  

c. tata ruang produk; pengaturan kegiatan produksi yang dirancang 

untuk memindahkan sumber daya melalui serangkaian tehap yang 

lancar dan tetap.  

d. lini perakitan; tata ruang produk yang memindahkan produknya 

tahap demi tahap melalui suatu pabrik dalam ban berjalan atau 

peralatan lain sampai barang tersebut jadi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8.2. 
Tata ruang proses untuk bengkel kayu 

Tanda panah mengindikasikan alur kerja yang unik bagi setiap produk 
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Gambar 8.3.  
Tata ruang selular untuk bengkel kayu 

Tanda panah mengindikasikan alur kerja yang unik bagi setiap produk 
 

Perencanaan tata ruang untuk memproduksi jasa 

Perusahaan-perusahaan jasa menggunakan beberapa tata ruang 

seperti halnya perusahaan yang memproduksi barang-barang. Dalam 

sistem kontak rendah, misalnya, fasilitas harus diatur untuk 

meningkatkan produksi jasa. Sedangkan untuk sistem kontak tinggi 

harus diatur untuk memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen.   

 

7. Denah Lokasi. 

Denah lokasi diperlukan sebagai bentuk gambaran dari tata ruang 

tempat kegiaan produksi. Denah yang dibuat dapat lebih memudahkan 

proses pengerjaan tata ruang produksi. Karena dalam denah lokasi 

telah digambarkan tempat-tempat atau posisi yang akan dijadikan 

sebagai tempat peletakan alat-alat produksi. Sehingga ketika dilakukan 

penataan ruangan, maka dapat langsung dilakukan penataan sesuai 

dengan yang telah digambarakan.  
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8. Penentuan Jumlah Peralatan. 

Jumlah peralatan yang digunakan dalam kegiatan produksi sangat 

tergantung dari kebutuhan produksi itu. Apabila dalam ruangan itu 

bagian pemotongan kayu, maka peralatan yang dibutuhkan adalah 

mesin pemotong, gergaji, palu dan lain sebagainya. Begitu juga 

dengan ruangan yang lain, akan membutuhkan jumlah peralatan 

sesuai deng pekerjaan yang dilakukan.    

 

9. Luas Area. 

Luas area menjadi hal yang sangat penting dalam proses produksi. 

Karena apabila luas area tidak mencukupi akan mengganggu aktivitas 

produksi. Untuk itu penentuan luas area untuk kegiatan produksi harus 

diperhitungkan dengan matang. Unit-unit produksi harus jelas 

ukurannya sehingga dapat dilakukan perkiraan terhadap luas area 

yang diperlukan.  

 

C. RENCANA OPERASI 

1. Penjadwalan. 

Apabila rencana telah mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan 

dan merinci maksud dari penggunaannya untuk mencapai tujuan suatu 

perusahaan, para manajer harus mengembangkan daftar jam untuk 

mendapatkan sumber daya. Aspek operasi ini disebut penjadwalan. 

Jadwal produksi induk adalah jadwal yang memperlihatkan produk 

mana yang akan diproduksi, kapan produksi akan dimulai, dan sumber 

daya apa yang akan digunakan.     

2. Manajemen Persediaan. 

Persediaan merupakan salah satu asset yang paling mahal di banyak 

perusahaan, mencerminkan sebanyak 40% dari total modal yang 

diinvestasikan. Semua organisasi mempunyai beberapa jenis system 

perencanaan dan pengendalian persediaan. Berikut adalah fungsi dari 

persediaan:  
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a. Untuk memberikan stok barang-barang agar dapat memenuhi 

permintaan yang diantisipasi akan timbul dari konsumen 

b. Untuk memasangkan produksi dengan distribusi 

c. Untuk mengambil keuntungan dari potongan jumlah  

d. Untuk melakukan hedging terhadap inflasi dan perubahan harga 

e. Untuk menghindari dari kekurangan stok yang terjadi karena cuaca, 

kekurangan pasokan dll.  

f. Untuk menjaga agar operasi dapat berlangsung dengan baik.  

Berdasarkan jenisnya, persediaan dapat dibedakan dalam empat 

kategori, yaitu persediaan bahan mentah, persediaan barang-barang 

dalam proses, persediaan MRO (perlengkapan 

pemeliharaan/perbaikan/operasi) dan persediaan barang jadi. 

  

3. Manajemen Proyek. 

Seringkali proyek satu waktu adalah tantangan yang berat untuk 

manajer operasi. Proyek khusus yang memerlukan waktu bulanan, 

atau tahunan biasanya dibuat di luar system produksi normal. 

Organisasi proyek dalam perusahaan adalah menetapkan guna 

menangani banyak pekerjaan dan seringkali dibubarkan pada saat 

proyek telah selasai. Manajemen proyek besar mencakup tiga fase:  

a. Perencanaan; ini meliputi penetapan tujuan, pendefinisian proyek, 

dan organisasi tim 

b. Penjadwalan; ini menhubungkan orang, uang, dan supplies ke 

aktivitas khusus dan menghubungkan aktivitas dengan yang 

lainnya 

c. Pengendalian; disinilah perusahaan mengawasi sumber dayanya, 

biayanya, kualitas dan anggaran.   

 

4. Pengawasan Kualitas. 

Kualitas sebuah produk atau jasa sangat perlu diperhatikan. 

Dengan baiknya kualitas yang diberikan kepada konsumen, maka 
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akan medatangkan kepuasan pada mereka. Pada proses produksi 

kegiatan pengawasan kualitas sering dilakukan. Ini dilakukan sebagai 

upaya menjaga kualitas produk atau jasa yang dihasilkan sesuai 

dengan yang telah ditetapkan.  

Manajemen kualitas total mencakup semua kegiatan yang 

diperlukan untuk menempatkan barang atau jasa berkualitas tinggi ke 

dalam tempat pasar. Dengan memonitor produk dan jasanya, suatu 

perusahaan dapat mendeteksi kesalahan dan membuat koreksinya. 

Akan tetapi, pertama-tama, para manajer harus menetapkan standar 

dan pengukuran kualitas secara spesifik.   

 

5. Metoda Jaminan Mutu Sistem Standar. 

Kompetisi yang semakin intens telah merangsang beberapa 

pertimbangan baru dalam manajemen kualitas. Di antara pertimbangan 

tersebut adalah timbulnya standar kualitas internasional dan 

perancangan kembali secara radikal dari proses-proses bisnis untuk 

memperbaiki produk. Pendekatan ketiga menekankan pada kebutuhan 

akan program-program perbaikan kualitas untuk menunjukkan manfaat 

moneter. 

 

ISO 9000 

Suatu program sertifikasi yang memperlihatkan kenyataan bahwa 

suatu pabrik, laboratorium atau kantor telah memenuhi serangkaian 

persyaratan manajemen kualitas yang ditetapkan oleh International 

Organization for Standardization. ISO 9000 memudahkan perusahaan 

untuk mendemonstrasikan bahwa mereka telah mengikuti prosedur 

yang didokumentasikan untuk pengujian produk, pelatihan pekerja, 

menyimpan berkas, dan memperbaiki kerusakan produk. Untuk 

mendapatkan sertifikat, perusahaan harus mendokumentasikan 

prosedur-prosedur yang diikuti oleh para pekerja pada setiap tahap 

produksi.  
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D. PENGELOLAAN KUALITAS 

Kualitas 

Kemampuan suatu produk untuk digunakan plus keberhasilannya dalam 

menawarkan bentuk-bentuk yang diinginkan oleh konsumen 

1. Total Quality Management (TQM), Jumlah seluruh kegiatan yang 

diperlukan untuk menempatkan kualitas barang dan jasa ke dalam 

tempat pasar.  

2. Quality Improvement Team, alat TQM dengan kelompok karyawan 

bekerja bersama-sama sebagai suatu tim untuk memperbaiki kualitas 

3. Benchmarking, proses dengan suatu perusahaan menjalankan praktik-

praktik terbaik dari perusahaan lain untuk memperbaiki produknya 

sendiri 

4. Reengineering, proses perbaikan kualitas yang memerlukan pemikiran 

kembali dengan memulainya lagi dari permulaan terhadap pendekatan 

suatu organisasi pada produktivitas maupun kualitas 

5. Continous Improvement, komitmen yang terus menerus dari suatu 

perusahaan untuk memperbaiki produk dan prosesnya, setahap demi 

setahap, dalam mengejar kepuasan konsumen yang selalu meningkat 

Kualitas Jasa 

1. Keandalan/Reliability 

Keandalan yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan 

dengan segera, akurat dan memuaskan. 

2. Cepat tanggap/Responsiveness 

Cepat tanggap yaitu keinginan para staf untuk membantu para 

pelanggan dan  memberikan pelayanan dengan tanggap 

3. Jaminan/Assurance 

Mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sifat dapat 

dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko atau 

keragu-raguan 

4. Empati/Emphaty 
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Meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang 

baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan pelanggan. 

5. Nyata/Tangibles 

Meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi. 

 

E. PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI 

KOMUNIKASI 

Manajemen informasi 

Operasi internal untuk mengatur sumber daya informasi suatu perusahaan 

untuk mendukung kinerja dan hasil bisnis. Untuk mencari informasi yang 

mereka butuhkan untuk membuat keputusan penting, para manajer harus 

seringkali menyaring melalui berbagai laporan, memo, majalah dan 

telepon.  

 

Management Information System (MIS) 

Sistem yang digunakan untuk mengubah data menjadi informasi untuk 

penggunaan dalam proses pengambilan keputusan 

 

Data Communication Network 

Internet 

Data komunikasi jaringan dunia yang melayani jutaan komputer dengan 

menawarkan informasi pada berbagai macam topik dan memberikan alur 

komunikasi untuk network pribadi tertentu. 

 

Internet service provider 

Perusahaan komersial yang mempertahankan sambungan permanen 

kepada internet dan menjual sambungan sementara kepada para 

pelanggannya.  

World Wide Web   
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Subsistem komputer yang memberikan akses kepada internet dan 

menawarkan multimedia dan kemampuan berhubungan 

Web servers 

Workstation yang disesuaikan untuk mengelola, memelihara dan 

mendukung situs-situs web 

 

F. EVALUASI   

1. Bagaimana saran anda apabila benchmarking digunakan untuk 

meningkatkan produktivitas dalam sektor jasa.  

2. Mengapa pemberdayaan karyawan menjadi penting bagi keberhasilan 

kelompok perbaikan kualitas? 

3. Pilih suatu perusahaan yang menarik minat anda, kemudian berikanlah 

saran untuk membantu perusahaan tersebut memperbaiki kualitas dan 

produktivitasnya. 

4. Mengapa suatu bisnis perlu mengelola informasi sebagai suatu sumber 

daya? 

5. Jabarkan sistem komputer di universitas anda. Identifikasi komponen-

konponennya kapasitas dan kecepatannya.   
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TATAP MUKA KE 9 

 

Tujuan:  

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: 

1. Menjelaskan definisi manajemen keuangan 

2. Melakukan analisis aspek keuangan  

3. Mampu menghitung penggunaan dana 

4. Mampu menghitung jumlah kebutuhan dana 

5. Mengenal berbagai bentuk lembaga keuangan 

 

Komptensi Dasar 

Memahami pengambilan keputusan bidang keuangan  

 

Indikator 

1. Mampu menghitung penggunaan dana 

2. Mampu menghitung jumlah kebutuhan dana 

 

Materi Pokok 

Pengambilan keputusan keuangan  

 

Istilah-istilah yang perlu dipahami: 

1. Modal kerja 

2. Investasi 

3. Bank umum 

4. Bank syariah 

5. Asuransi 

6. Leasing 

7. BMT 

8. Pasar modal 

9. Reksa dana 

10. Koperasi  
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A. ANALISIS ASPEK KEUANGAN 

Manajemen Keuangan adalah keseluruhan aktivitas yang bersangkutan 

dengan usaha untuk mendapatkan dana (Financing Decision) dan 

mengalokasikan dana tersebut (Investment Decision) 

 

Analisis Penggunaan Dana 

1. Modal Kerja 

Modal kerja merupakan aset perusahaan yang diputar/digerakan 

secara terus menerus sejalan dengan tujuan perusahaan. Adanya 

modal kerja yang cukup sangat penting bagi suatu perusahaan karena 

modal kerja yang cukup itu memungkinkan bagi perusahaan untuk 

beroperasi dengan seekonomis mungkin dan perusahaan tidak 

mengalami kesulitan atau menghadapi bahaya-bahaya yang mungkin 

timbul karena adanya krisis atau kekacauan keuangan. Akan tetapi 

adanya modal kerja yang berlebihan menunjukkan adanya dana yang 

tidak produktif, dan hal ini akan menimbulkan kerugian bagi 

perusahaan karena adanya kesempatan untuk memperoleh 

keuntungan telah disia-siakan.  Contoh PT A memproduksi dan 

menjual barang X, penjualan dilakukan secara tunai dan kredit. 

Sirkulasi modal kerjanya secara sederhana dapat digambarkan 

sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9.1. 
Sirkulasi modal kerja  
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Dapat dijelaskan bahwa kegiatan yang dibiayai modal kerja 

antara lain, pembelian material, upah dan gaji karyawan serta berbagai 

macam biaya yang diharapkan dapat kembali dalam waktu singkat 

melalui hasil penjualan. Uang yang diterima melalui hasil penjualan 

akan dikeluarkan lagi untuk membiayai aktivitas operasi berikutnya, 

demikian seterusnya. 

 

2. Investasi 

Proses investasi menunjukkan bagaimana  pemodal seharusnya 

melakukan investasi dalam sekuritas; yaitu sekuritas apa yang akan 

dipilih, seberapa banyak investasi tersebut dan kapan investasi 

tersebut akan dilakukan. Untuk mengambil keputusan investasi 

pemodal perlu menentukan apa tujuan investasinya. Karena ada 

hubungan yang positif antara risiko dan keuntungan investasi, maka 

pemodal tidak bisa mengatakan bahwa tujuan investasinya adalah 

untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Ia harus 

menyadari bahwa ada kemungkinan untuk menderita rugi. Jadi tujuan 

investasi harus dinyatakan baik dalam keuntungan maupun risiko.   

 

Analisis Sumber Dana 

Perusahaan-perusahaan membutuhkan pendanaan jangka panjang untuk 

membiayai pengeluaran dalam aset tetap, seperti bangunan dan peralatan 

yang penting untuk menjalankan bisnis mereka. Mereka mencari dana 

jangka pajang melalui pembiayaan hutang atau melalui pembiayaan 

modal sendiri.   

1. Anggaran Hutang 

Hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak 

lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana 

atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Pinjaman jangka 

panjang dari sumber di luar perusahaan merupakan suatu komponen 

utama dari perencanaan keuangan jangka panjang kebanyakan 
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perusahaan. Hutang jangka panjang adalah kewajiban yang 

dibayarkan lebih dari satu tahun setelah mereka dikeluarkan. Dua 

sumber utama dari pendanaan semacam itu adalah pinjaman jangka 

panjang dan penjualan obligasi korporasi.    

2. Anggaran Modal Sendiri 

Modal merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik 

perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal. Modal sendiri 

merupakan jumlah uang yang akan diterima pemiliknya apabila mereka 

menjual seluruh aset perusahaan dan membayar seluruh hutangnya. 

Walaupun pembiayaan hutang terkadang mempunyai daya tarik yang 

kuat, kadang-kadang merupakan tindakan yang lebih baik untuk 

meneliti perusahaan yang akan melakukan pendanaan jangka 

panjang. Pada perusahaan kecil, para pendiri mungkin meningkatkan 

investasi probadi dalam perusahaan mereka sendiri. Pada sebagian 

besar kasus, pembiayaan modal sendiri berarti menerbitkan saham 

biasa atau menahan laba perusahaan.   

 

Analisis Laba Rugi 

1. Anggaran Pendapatan 

Pendapatan merupakan dana yang dialirkan kepada suatu  bisnis dari 

penjualan barang dan jasa. Masuk keluarnya uang perusahaan 

merupakan salah satu titik konsentrasi manajemen perusahaan, 

karena itu diperlukan pengendalian yang optimal atas hal ini. Jika 

masuknya uang diidentikkan dengan pendapatan, maka makna pusat 

pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban dimana pimpinan 

bertangungjawab atas pendapatan. Pendapatan merupakan sesuatu 

yang lebih banyak dipengaruihi oleh faktor eksternal (sentimen pasar), 

sehingga upaya untuk meningkatkannya tidak berbanding lurus 

dengan pengorbanan atau biaya yang terjadi.   
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2. Anggaran Biaya 

Biaya usaha yaitu biaya-biaya selain harga pokok penjualan, yang 

terjadi selama memproduksi suatu barang dan jasa. Sebagai 

tambahan terhadap biaya-biaya yang langsung berkaitan dengan 

usaha-usaha mendapatkan barang-barang. Selain itu biaya operasi 

adalah sumber daya yang harus dikeluarkan dari suatu perusahaan 

agar dapat memperoleh pendapatan. Pada neraca di bawah ini 

ditunjukkan posisi sumber penggunaan dana dan sumber pendapatan 

dana.   

Neraca   
Tanggal 31 Desember 

  

 Aktiva Pasiva  

 Aktiva lancar Hutang/modal 

asing 

 

Struktur 

kekayaan 

Aktiva tetap Modal sendiri Struktur finacial  

 ↑ ↑  

 Investmen 

decision 

Finance decision  

 

Berdasarkan neraca di atas dapat dijelaskan bahwa neraca terdiri 

dari dua sisi yaitu sisi aktiva dan pasiva. Pada sisi aktiva merupakan sisi 

yang menunjukan struktur kekayaan dari perusahaan. Sedangkan pada 

sisi pasiva merupakan sisi yang menunjukkan struktur keuangan dari 

perusahaan. Neraca mudah dipahami dan diperbandingkan antara pos-

pos di dalam neraca tersebut.  

 

B. LEMBAGA KEUANGAN 

Lembaga keuangan dapat dikatakan sebagai badan usaha yang 

kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan atau tagihan (claim) 

serta asset non finansial atau asset riil dan memberikan pelayanan jasa 
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dalam bentuk skim tabungan (depositori), proteksi asuransi, program 

pensiun, dan penyediaan sistem pembayaran melalui mekanisme transfer 

dana. Fungsi utama dari lembaga keuangan adalah untuk mempermudah 

aliran uang dari sektor-sektor yang mengalami surplus kepada sektor yang 

mengalami defisit. 

 

Bank Umum 

Bank umum adalah lembaga keuangan yang menerima deposito 

yang akan digunakannya untuk memberikan pinjaman dan mendapatkan 

laba. Pasiva bank termasuk dari rekening giro dan tabungan, sedangkan 

aktiva terdiri dari berbagai pinjaman kepada perseorangan, bisnis dan 

pemerintah.  

 

Fungsi-fungsi bank umum sebagaimana yang dimaksud antara lain: 

1. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien 

dalam kegiatan ekonomi. Bank wajib menyediakan mekanisme dan 

alat pembayaran yang lebih efisien kepada nasabahnya, seperti 

penyediaan fasilitas kartu kredit, ATM, serta mekanisme jasa kliring 

dan inkaso.  

2. Menciptakan uang. Menciptakan uang yang dimaksud bukanlah seperti 

fungsi pada bank Indonesia. Menciptakan uang dalam hal ini adalah 

bagaimana bank muamalat dalam kegiatan operasionalnya seperti 

bank konvensional, dapat memberikan perolehan hasil secara 

maksimal. Perolehan hasil ini merupakan balas jasa (keuntungan) 

yang diterima dalam bentuk uang, yang dapat digunakan kembali 

untuk memperlancar kegiatan operasional bank atau disimpan sebagai 

cadangan modal. 

3. Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. Kegiatan 

menghimpun dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan jasa 

dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, giro maupun penerimaan 

dana sesuai dengan syariah Islam. Penyaluran kembali dana ke 
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masyarakat dapat dalam bentuk pemberian kredit dan bentuk-bentuk 

pendanaan lainnya. Dalam penyaluran kembali dana masyarakat, bank 

memperoleh balas jasa dalam bentuk bagi hasil berdasarkan 

kesepakatan kedua belah pihak. Tujuan dari perputaran dana ini 

adalah sebagai perolehan hasil (profit) dan mobilisasi dana dapat terus 

berjalan. 

4. Menawarkan jasa-jasa keuangan lainnya. Jasa-jasa keuangan lainnya 

yang dapat ditawarkan oleh bank muamalat, antara lain : 

a. Transfer antar bank dalam kota atau luar negeri. 

b. Kliring (clearing)  

c. Inkaso  

d. Safe deposit box 

e. Bank card  

f. Bank notes  

g. Travelers cheque  

h. Letter of credit (L/C) 

i. Bank garansi  

j. Jasa-jasa dipasar modal 

k. Menerima setoran-setoran lain 

 

Bank syariah 

Perbankan syari’ah dalam peristilahan internasional dikenal 

sebagai Islamic Banking atau juga disebut dengan interest-free banking. 

Peristilahan dengan menggunakan kata Islamic tidak dapat dilepaskan 

dari asal-usul sistem perbankan syari’ah itu sendiri. Bank syari’ah pada 

awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan 

praktisi perbankan Muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari 

berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan 

yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syari’ah 

Islam. Utamanya adalah berkaitan dengan pelarangan praktek riba, 

kegiatan maisir (spekulasi), dan gharar (ketidakjelasan). 
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 Bank Islam atau selanjutnya disebut sebagai Bank Syari’ah, adalah 

bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank 

Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga 

keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan 

berlandaskan pada Al Qur’an dan Hadits Nabi SAW. Atau dengan kata 

lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya 

memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas 

pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan 

dengan prinsip syariat Islam. 

 

Asuransi 

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana 

pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan 

menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada 

tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan 

yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang 

mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang 

tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan 

atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. 

Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa asuransi merupakan 

salah satu cara pembayaran ganti rugi kepada pihak yang mengalami 

musibah, yang dananya diambil dari iuran premi seluruh peserta asuransi. 

 

Leasing  

Leasing adalah transaksi dimana pemilik aktiva (bisa perusahaan leasing 

atau Lembaga Keuangan) menyewakan aktivanya pada 

penyewa/pemakai selama jangka waktu tertentu. 

Bentuk-bentuk Leasing:  

a. Direct Financial Leases 

Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan 

barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk 
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suatu jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran 

secara berkala disertai dengan hak pilih (optie) bagi perusahaan 

tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau 

memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang 

telah disepakati bersama. 

b. Operating Leases 

Suatu sistem penyewaan dimana pihak yang menyewakan 

menyediakan jasa-jasa tertentu seperti asuransi atau pemeliharaan 

syarat-syarat kontraknya biasanya tidak menjamin pihak lessor 

pengembalian penuh dari ongkos-ongkos barang modal dan 

sebagainya (non full payout lease) dan ia menanggung resiko ekonomi 

dari pemilikannya itu. 

 

Jenis-jenis Leasing (pada umumnya):  

1. Penyewaan Modal/Hire Purchase 

Suatu penyewaan digolongkan sebagai suatu penyewaan modal 

apabila ia memenuhi salah satu dari kriteria berikut: 

a. Penyewaan itu mengalihkan pemilikan kepada penyewa pada 

akhir jangka waktu penyewaan. 

b. Penyewaan itu memberikan kesempatan untuk membeli dengan 

harga yang rendah sehabis masa sewa. 

c. Jangka waktu penyewaan itu sama dengan 75% atau lebih dari 

perkiraan kegunaan ekonomis dari perlengkapan. 

d. Nilai sekarang dari pembayaran minimum sewa dari nilai pasar 

yang wajar dari hak milik yang disewakan dikurangi kredit-kredit 

pajak yang bersangkutan, yang ditahan oleh pihak yang 

menyewakan. 

 

2. Penyewaan untuk penjualan bersyarat/Conditional Sale  

Suatu transaksi untuk pembelian sebuah barang modal dimana 

pemakai diperlakukan sebagai pemilik perlengkapan tersebut sejak 
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dari dimulainya transaksi (kadang-kadang tersebut sebagai 

persetujuan sewa-beli) 

3.   Penyewaan untuk pembiayaan langsung/Direct Financial Lease 

Suatu penyewaan yang tidak diimbangi keuntungan oleh satu pihak 

yang menyewakan (bukan seorang pengusaha pabrik atau pedagang) 

dimana penyewaan itu memenuhi salah satu dari kriteria bagi suatu 

penyewaan modal ditambah dengan empat kriteria tambahan berikut: 

a. Kemungkinan untuk memungut pembayaran-pembayaran sewa 

yang minimum harus dapat diperkirakan secara wajar. 

b. Harus tidak ada ketidak-pastian tentang jumlah ongkos yang tidak 

dapat diperoleh kembali oleh pihak yang menyewakan dibawah 

penyewaan itu. 

c. Pemakai bertanggung-jawab pemeliharaan, pajak-pajak dan 

asuransi. 

d. Pembayaran-pembayaran sewa selama masa kegunaan pinjaman 

cukup untuk memungkinkan pihak yang menyewakan untuk 

memperoleh kembali ongkos dari perlengkapan ditambah suatu 

keuntungan atas investasinya. 

4.   Leasing yang diimbangi keuntungan/Leverage Lease 

Adalah suatu penyewaan yang memenuhi kriteria bagi suatu 

penyewaan untuk pembiayaan langsung, ditambah semua ciri-ciri 

berikut: 

a. Paling kurang tiga pihak yang terlibat: seorang Penyewa, pihak 

yang Menyewakan dan seorang Pemberi Pinjaman jangka 

panjang. 

b. Pembiayaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman cukup besar 

bagi transaksi yang bersangkutan dan terlalu besar bagi pihak 

yang menyewakan untuk membiayai sendiri. 

c. Investasi netto dari pihak yang menyewakan yang secara khas 

berkurang selama tahun-tahun pertama penyewaan dan meningkat 

di tahun-tahun kemudian dari penyewaan.  
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5.  Leasing Induk/Master Lease 

Suatu persetujuan kredit penyewaan yang membolehkan seorang 

Penyewa menambah perlengkapan di bawah syarat-syarat pokok dan 

kondisi-kondisi yang sama tanpa merundingkan sebuah kontrak 

penyewaan baru. 

6.   Leasing untuk operasi/Operating Lease 

Untuk keperluan pembukuan keuangan, suatu penyewaan yang tidak 

memenuhi kriteria dari suatu penyewaan modal atau penyewaan untuk 

pembiayaan langsung, pada umumnya digunakan untuk melukiskan 

suatu penyewaan jangka pendek dimana seorang pemakai dapat 

memperoleh penggunaan sebuah barang modal untuk sebagian dari 

masa kegunaan barang tersebut. Pihak yang menyewakan dapat 

memberikan pelayanan-pelayanan dalam hubungan dengan 

penyewaan itu, seperti untuk pemeliharaan, asuransi dan pembayaran 

pajak-pajak hak milik pribadi. 

7. Penjualan penyewaan kembali/ Sale Lease Back 

Suatu transaksi yang menyangkut penjualan hak milik oleh pemilik dan 

penyewaan kembali hak milik itu kepada penjual. 

8. Sub Lease 

Suatu transaksi dimana hak milik yang disewakan, disewakan lagi oleh 

penyewa semula kepada pihak ketiga, dan persetujuan sewa 

menyewa antara kedua pihak semula tetap berlaku. 

  

Baitul maal Wattamwil (BMT) 

Baitul maal Wattamwil (BMT) adalah kelompok swadaya masyarakat 

sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-

usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk 

meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dalam 

upaya pengentasan kemiskinan.  

BMT melaksanakan dua jenis kegiatan yaitu Baitul Tamwil dan Baitul 

Maal. Baitul Tamwil bergiat mengembangkan usaha-usaha produktif dan 
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investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil bawah 

dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang 

pembiayaan ekonomi. Sedangkan baitul Maal menerima titipan zakat, 

infaq, dan shadaqah serta menjalankannya sesuai dengan peraturan dan 

amanahnya.   

 

Pasar modal  

Pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai instrumen 

keuangan (atau sekuritas) jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik 

dalam bantuk hutang ataupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh 

pemerintah, public authorities, maupun perusahaan swasta. Dengan 

demikian pasar modal merupakan konsep yang lebih sempit dari pasar 

keuangan. Dalam pasar keuangan, diperdagangkan semua bentuk hutang 

dan modal sendiri, baik dana jangka pendek maupun jangka panjang, baik 

negotiable ataupun tidak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9.2  
Bagan Lembaga Keuangan Umum dan Syariah 
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Reksadana  

Reksadana adalah perusahaan yang mengumpulkan investasi dari 

individu atau organisasi untuk membeli sebuah portofolio dari saha, 

obligasi dan sekuritas jangka pendek. Jadi para investor merupakan 

sebagian pemilik dari portofolio. Jika anda melakukan investasi ke reksa 

dana sebesar $1.000 dengan portofolio senilai $100.000, anda memiliki 1 

persen dari portofolio itu. Investor dalam dana tanpa beban tidak 

dibebankan komisi penjualan ketika mereka membeli atau menjual dana 

tersebut. Investor dalam dana terbeban umumnya membayar komisi dua 

hingga delapan persen.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 9.3. 

Bagan Lembaga Keuangan Depositori dan Non Depositori 
 

Koperasi Simpan Pinjam 

Definisi Koperasi:  

Menurut Mohammad Hatta menjelaskan koperasi adalah usaha 

bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan 

tolong menolong. Selanjutnya dikemukakan bahwa gerakan koperasi 

adalah perlambang harapan bagi kaum ekonomi lemah, berdasarkan self-
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help dan tolong-menolong di antara anggota-anggotanya, sehingga dapat 

melahirkan rasa saling percaya kepada diri sendiri dalam persaudaraan 

koperasi yang merupakan semangat baru dan semangat menolong diri 

sendiri. Ia didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan, 

berdasarkan prinsip “seorang buat semua dan semua buat seorang”. 

Dalam definisi lain dijelaskan oleh Jermah, koperasi adalah 

perkumpulan yang keanggotaannya tidak tertutup yang mempunyai tujuan 

untuk meningkatkan aktivitas ekonomi anggotanya, dengan jalan 

menyelenggarakan usaha bersama. Organisasi koperasi merupakan suatu 

sistem sosial ekonomi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9.4.  
Unsur-unsur perkoperasian 

 

Maka agar dapat dipenuhi sebagai koperasi harus dipenuhi 4 

kriteria berikut:  
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1. Kelompok koperasi : adalah kelompok individu yang sekurang-

kurangnya mempunyai kepentingan yang sama (tujuan yang sama). 

2. Swadaya kelompok koperasi : kelompok individu yang mewujudkan 

tujuannya melalui suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-

sama. 

3. Perusahaan koperasi : dalam melakukan kegiatan bersama, dibentuk 

suatu wadah yaitu perusahaan koperasi yang dimiliki dan dikelola 

secara bersama untuk mencapai tujuan yang sama. 

4. Promosi anggota : perusahaan koperasi yang terdapat dalam 

organisasi tersebut, mempunyai tugas sebagai penunjang untuk 

meningkatkan kegiatan ekonomi. 

 Sesuai dengan bentuknya sebagai bangun usaha, maka tujuan 

koperasi adalah mencapai keuntungan (laba = Sisa Hasil Usaha (SHU)). 

Keuntungan ini dirasakan penting demi kelangsungan dan perkembangan 

kegiatan usaha, sehingga di dalamnya tersirat suatu efisiensi, dimana hal 

ini merupakan makna organisasi ekonomi. Namun, koperasi mempunyai 

watak sosial, jadi laba bukanlah tujuan yang utama. Sebagian dari laba 

tersebut dipakai untuk kepentingan sosial. Sebagai contoh, SHU dibagi 

untuk membangun wilayah kerja, untuk biaya pendidikan, dan untuk 

sumbangan sosial. semuanya ini merupakan suatu keharusan dan 

merupakan realisasi dari sifat sosial koperasi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 9.5.  

Lambang Manajemen Koperasi 
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Gambar 9.5 di atas adalah lambang yang menggambarkan tiga 

serangkai yang saling terkait dalam perkoperasian, yaitu: anggota, 

pengurus, pengelola/manajer, yang dapat menunjukkan bagaimana 

manajemen koperasi itu beroperasi dengan sukses. 

 

Unsur-unsur Organisasi Koperasi:  

1. Anggota yang mendukung kelompoknya 

2. Mereka yang mempunyai kepentingan yang sama atau integrasi 

kepentingan yang lebih diarahkan kepada kepentingan ekonomis.  

3. Anggota yang bersedia bekerja sama dan bermotivasi swadaya.  

4. Tujuan bersama yang ditetapkan dan disepakati bersama serta 

dikelola secara bersama.  

Mekanisme untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dilakukan 

dengan membagi pekerjaan sesuai fungsinya dan menganut suatu aturan 

yang cocok (sistem yang sesuai). Dalam pelaksanaannya, hubungan kerja 

antarfungsi yang mencakup kekuasaan, wewenang, serta tanggung jawab 

masing-masing harus jelas dan dilaksanakan secara konsekuen. Unsur-

unsur yang terdapat pada struktur organisasi koperasi harus 

memperhatikan hal-hal berikut : 

1.  Tujuan yang jelas harus dirumuskan sebagai landasan dan pedoman 

dalam menentukan tata kerja yang efeksi. Tujuan ini dapat dibedakan 

menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum koperasi 

adalah mensejahterakan para anggotanya sedangkan tujuan khusus 

adalah meningkatkan mutu atau kualitas produksi maupun usahanya. 

Sebagai contoh, Koperasi Susu harus meningkatkan jumlah produksi 

susu dengan kualitas yang baik. 

2.  Dalam mencapai tujuan diperlukan berbagai fungsi, dan penjelasan 

mengenai bagaimana masing-masing fungsi tersebut dilaksanakan. 

Misalnya, fungsi penawaran makanan sapi perah pada koperasi susu 

harus memperhatikan makanan sapi tersebut, agar susu yang 

dihasilkan lebih banyak dan lebih baik. Fungsi pemerahan harus 
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menentukan kapan saat-saat pemerahan yang baik, bagaimana teknis 

memerahnya, dan fungsi lainnya agar dihasilkan susu seoptimal 

mungkin. 

3.  Dalam masing-masing fungsi harus dibedakan pembagian tugas yang 

jelas dan tegas dengan batas-batas kekuasaan dan wewenang 

tertentu. 

 Misalnya, bagian pengawasan makanan sapi mempunyai tugas 

mengontrol penyediaan makanan sesuai dengan kriteria makanan sapi 

yang baik, sehat, dan mencukupi agar sapi dapat menghasilkan susu 

dengan optimal. Jadi wewenang bagian ini hanya mengawasi 

pelaksanaannya saja agar segala sesuatunya berjalan dengan aturan 

yang telah ditetapkan. 

4.  Orang yang dipilih untuk masing-masing fungsi harus mempunyai 

keahlian sesuai dengan yang dibutuhkan. Misalnya, petugas 

pengawas makanan sapi harus orang yang ahli dalam bidang nutrisi 

atau lulusan Kedokteran Hewan. 

5.  Pemimpin dalam menjalankan fungsinya harus mempunyai tim kerja 

yang kompak dengan yang lainnya, sehingga dapat bekerja sama 

dengan baik dan tertib selaras dengan tujuan.  

 

 

C. EVALUASI  

1. Sebutkan empat sumber dana jangka pendek untuk membiayai 

operasi bisnis sehari-hari. Identifikasi untung dan rugi masing-masing 

2. Apakah peran utama manajer keuangan suatu perusahaan? 

3. Bagaimana anda memutuskan bauran yang terbaik untuk hutang, 

modal sendiri dan saham preferen bagi perusahaan? 

4. Bagaimana pendapat anda terhadap praktek perbankan Syariah di 

Indonesia? 
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TATAP MUKA KE 10 

 

 

Tujuan:  

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: 

1. Memahami pengertian pendapatan dan risiko 

2. Memahami keterkaitan antara pendapatan dan risiko 

3. Mengambil keputusan dalam bisnis 

 

Komptensi Dasar 

Pengambilan keputusan bisnis 

 

Indikator 

Memahami keterkiatan antara pendapatan dan risiko 

 

Materi Pokok 

Game pengambilan keputusan  

 

 

Istilah-istilah yang perlu dipahami: 

1. Pendapatan  

2. Risiko 

3. Games theory 
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A. Matrik Payoff Suatu Games 

Misalkan ada suatu games yang melibatkan dua perusahaan, A 

dan B dan strategi yang tersedia untuk setiap perusahaan adalah 

terbatas, katakan dua strategi untuk A dan dua strategi untuk B. Dalam 

games theory diasumsikan bahwa bahwa setiap pemain mengetahui 

dengan tepat pay off setiap kemungkinan kombinasi strategi yang 

tersedia. Matriks pay off (tambahan keuntungan) games ini ditunjukkan 

pada table  14.1 

 

Tabel 14.1. 

Matriks pay-off suatu games 

 

Perusahaan B 

         Perbaikkan  perush.distribusi 

             mutu   ditribusi  

Perusahaan 

A 

Peluang 

harga 

1.2 0.1 

 Iklan gencar 2.1 1.0 

 

Tabel itu dibaca seperti berikut. Jika A memilih harga dan B memilih 

mutu, maka A mendapatkan 1 dan B mendapat 2. dari sisi A, adalah 

selalu lebih baik untuk memilih iklan karena hasilnya selalu lebih besar 

dibanding harga apapun yang dipilih B. Dalam kasus ini iklan adalah 

strategi dominan  bagi A. Dengan penalaran yang sama, mutu adalah 

strtegi dominan bagi B. Perhatikan bahwa jumlah pay off setiap 

kemungkinan kombinasi strategi tidak sama dengan nol dan tidak tetap, 

dengan demikian ini tergolong non zero and non constan games. 

Sekarang alihkan perhatian pada kasus berikut. Misalkan dua 

perusahaan, A dan B, sedang berebut pangsa pasar. Besarnya pasar 

dapat berkurang atau bertambah, tetapi jumlah pangsa pasar akan selalu 

tetap, yaitu 100 persen. Ini berarti tambahan pangsa pasar bagi suatu 
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perusahaan merupakan bagian yang hilang dari perusahaan yang lain. 

Tentu saja disini diasumsikan di pasar tidak ada perusahaan lain., kecuali 

A dan B. Dengan demikian masalah perebutan pangsa pasar ini 

merupakan contoh dari zero and constan sum games. Matriks 

pertambahan dan penurunan pangsa pasar itu ditunjukkan oleh tabel di 

bawah ini.   

Tabel 14.2. 

Perebutan pay-off perebutan pangsa pasar 

 

Perusahaan B 

         Perbaikkan  perush.distribusi 

             mutu   ditribusi  

Perusahaan 

A 

Peluang 

harga 

8%, -8% 4%, 4% 7.5%, -7% 

 Iklan gencar 7%, -7% 3.5%-3.5% 3%, -3% 

 

Tabel itu dibaca seperti berikut. Jika A memilih harga dan B memilih 

mutu, maka pangsa pasar A bertambah 8 % dan pangsa pasar B 

berkurang 8 %. Jadi jumlah pay-off nya 0% [=8% + (-8%)], sementara 

jumlah pangsa pasar tidak berubah, yaitu 100%. Adalah menjadi 

kebiasaan menuliskan matriks pay-off dari zero and constant sum games 

ini seperti pada tabel 4,3, dengan parsetujuan bahwa pay-off itu 

merupakan keuntungan bagi pemain yang ditaruh di samping dan 

kerugian bagi pemain yang ditaruh di atas. 

 

B. Games Berurut (Tak Serentak) 

Sampai saat ini kombinasi strategi para pemain diambil pada waktu 

yang bersamaan. Tetapi dalam beberapa kasus seorang pemain bertindak 

lebih dulu dan tanggapan pemain lain menyusul, jadi tidak serentak 

melainkan berurutan. Sebagai contoh, disajikan sebuah kasus di mana 

sebuah monopolis menghadapi ancaman masuknya perusahaan lain. 
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Calon pendatang punya dua pilihan, di luar atau masuk, sedang mono-

polis dapat menanggapi dengan melawan atau membiarkan.. Jika pay-off 

dari games berurut ini disajikan seperti pada Tabel 4.9, maka akan muncul 

dua keseimbangan, yaitu antara kombinasi di luar-melawan dan kombinasi 

masuk-membiarkan. Tabel pay-off itu tidak dapat menerangkan fakta 

bahwa seorang pemain telah mengetahui apa yang dilakukan pemain lain 

sebelum ia bertindak. Karena ini, salah satu dari keseimbangan itu 

sesungguhnya tidak masuk akal. Dalam kasus ini akan lebih jelas jika 

pay-off itu disajikan dengan menggunakan suatu games tree seperti 

ditunjukkan pada Gambar 14.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14.1. 

Pay-off dari Games Berurut Dengan kapasitas Ekstra 

 

C. Analisis Markov 

 Untuk menjelaskan ciri-ciri proses Markov akan digunakan suatu 

contoh operasi dari sebuah kendaraan umum. Kendaraan itu kalau tidak 

sedang diperbaiki tentu saja akan beroperasi. Jadi, dalam konteks ini 

kendaraan selalu berada pada salah satu dari states  atau status yang 

mungkin, yaitu: narik atau mogok. Perubahan dari satu status ke status 

yang lain pada periode (hari) berikutnya merupakan suatu proses random 

Calon  pendatang Monopolis Pay - off 

diluar 

Melawan 

Membanta
h 

Melawan 

Membiarkan 

diluar 

(1,9) 
 
 
 
 

(1,9) 
 

(0,2) 
 
 
 
 

(2,1) 
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yang dinyatakan dalam probabilitas dan dinamakan probabilitas transisi, 

misalkan mereka adalah:   

P (narik I narik) = 0,6 P (narik I mogok) = 0,8 

P (mogok I narik)  = 0,4 P (mogok I mogok)  = 0,2 

P (narik I mogok) = 0,8 berarti probabilitas kendaraan besok narik jika hari 

ini mogok adalah 0,8. Ini dapat diartikan bahwa untuk memperbaiki 

kerusakan dapat makan waktu lebih dari sehari. Probabilitas-probabilitas 

itu dapat disusun dalam bentuk tabel (matriks) seperti ditunjukkan pada 

Tabel 14.3. 

 

Tabel 14.3 

Profitabilitas Perubahan Status Kendaraan 

Dari status  

(sekarang) 

Ke status (besok) 

Narik  Mogok  

Narik  0.6 0.4 

Mogok  0.8 0.2 

 

Untuk dapat digolongkan proses Markov, masalah ini harus 

memenuhi beberapa asumsi. Pertama, jika sekarang kendaraan narik, 

besok hanya ada dua kemungkinan status, yaitu narik lagi atau mogok. 

Sehingga jumlah probabilitas transisi pada setiap baris adalah satu. 

Kedua probabilitas transisi itu tidak akan berubah untuk selamanya. 

Ketiga, probabilitas transisi hanya tergantung pada status sekarang dan 

bukan pada status periode sebelumnya. 

 

Peralatan analisis Markov 

Informasi yang dapat dihasilkan dari analisis Markov adalah 

probabilitas berada dalam suatu status pada suatu periode di masa 

depan. Untuk memperoleh itu, seluruh probabilitas transisi dalam proses 

Markov memainkan peran yang menentukan. Ada dua cara untuk 
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menemukan infromasi itu, yaitu dengan probabilitas tree dan perkalian 

matriks.  

Probabilitas tree merupakan cara yang nyaman untuk menunjukan 

sejumlah terbatas transisi dari proses Markov. Untuk penerapanya 

gunakan lagi masalah operasi kendaraan umum. Seluruh probabilitas 

transisi pada masalah itu. 

 Misalkan pemilik ingin mengetahui probabilitas sebuah kendaraan 

berstatus narik pada hari ke 3 jika kendaraan itu narik pada hari pertama. 

Dengan probabilitas tree hasil analisisnya ditunjukkan pada gambar 14.2. 

di bawah ini. Perhatikan  bahwa probabilitas cabang terakhir untuk 

peristiwa bersama yang independent diperoleh dengan mengalikan 

probabilitas masing-masing  peristiwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14.2. 

Probabilitas Status Hari Ke 3 Jika Hari Ke 1 Narik 

 

Untuk menentukan probabilitas kendaraan barik pada hari ke 3 jika 

hari ke 1 narik, harus dijumlahkan dua cabang probabilitas pada gambar 

14.3 dibawah ini, yang berhubungan dengan narik. Probabilitas sebuah 

kendaraan narik pada hari ke 3 jika hari ke 1 narik = 0.36 + 0.32 = 0.68 

Hari ke 1 

Narik 

Hari Ke 2 Hari ke 3  

Narik  

Mogok 

0,6 

0,4 

0,6 

0,4 

Narik  

Mogok 

0,6 

0,4 

0,3
6 

0,3
4 

Narik 

Mogok 

0,6 

0,2 

0,32 

0,0
8 
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dengan cara serupa, maka probabilitas sebuah kendaraan mogok pada hri 

ke 3 jika hari ke 1 narik = 0.24 + 0.08 = 0.32.  

 Penalaran yang sama dapat diterangkan jika pada hari ke 1 

kendaraan mogok, seperti ditunjukkan pada gambar 14.4. di bawah ini. 

probabilitas kendaraan narik pada hari ke 3 jika hari ke 1mogok adalah 

0.48 + 0.16 = 0.64 dan probabilitas mogok pada hari ke 3 jika hari ke 1 

mogok adalah 0.32 + 0.04 = 0.36.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14.3. 

Probabilitas Status Hari Ke 3 Jika Hari Ke 1 Mogok 

  

 Penjelasan di atas menunjukkan bahwa penggunaan probabilitas 

tree sangat membantu untuk analisis Markov. Namun jika yang inging 

diketahui adalah probabilitas status pada periode ke t di masa depan, di 

mana t cukup besar, maka untuk menjawabnya perlu llembar kertas yang 

lebih besar.   

 

 

Hari ke 1 

Mogok 

Hari Ke 2 Hari ke 3  

Narik  

Mogok 

0,8 

0,2 

0,8 

0,2 

Narik  

Mogok 

0,6 

0,4 

0,48 

0,32 

Narik 

Mogok 

0,8 

0,2 

0,16 

0,04 
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Tabel 14.4. 

Panggilan dan nilai probabilitas 

Panggilan  Probabilitas  

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0.05 

0.12 

0.15 

0.25 

0.22 

0.15 

0.06 

 

 

 

Tabel 14.5. 

Jenis panggilan dan nilai probabilitas 

Jenis 

Panggilan  

Probabilitas  

Ringan 

Sedang 

Berat 

0.3 

0.56 

0.14 

 

 

 

Panggilan Probabilitas Probabilitas 

Kumulatif 

Interval 

Probabilitas 

kualitatif 

Interval 

angka 

random 

(r1) 

0 

1 

2 

0.05 

0.12 

0.15 

0.05 

0.17 

0.32 

0.00→0.04 

0.05→0.16 

0.17→0.31 

00→04 

05→16 

17→31 
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3 

4 

5 

6 

0.25 

0.22 

0.15 

0.06 

0.57 

0.79 

0.94 

1.0 

0.32→0.56 

0.57→0.78 

0.79→0.93 

0.94→0.99 

32→56 

57→78 

79→93 

94→99 

 

 

 

Panggilan Probabilitas Probabilitas 

Kumulatif 

Interval 

Probabilitas 

kualitatif 

Interval 

angka 

random 

(r2) 

Ringan 

Sedang 

Berat 

0.3 

0.56 

0.14 

0.3 

0.86 

1.0 

0.00→0.29 

0.30→0.85 

0.86→0.99 

00→29 

30→85 

86→99 

 

 

 

 

 

Panggilan Frekuensi Probabilitas  Probabilitas  

kualitatif 

Interval 

angka 

random 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

15 

30 

60 

120 

45 

30 

300 hari 

0.05 

0.1 

0.2 

0.4 

0.15 

0.1 

1.0 

0.05 

0.15 

0.35 

0.75 

0.9 

1.0 

00-04 

05-14 

15-34 

35-74 

75-79 

90-99 
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Lead  

time 

Frekuensi probabilitas Probabilitas 

kualitatif 

Interval 

angka 

random 

1 

2 

3 

10 

25 

15 

0.2 

0.7 

0.3 

0.2 

0.7 

1.0 

00-19 

20-69 

70-99 

50 

pesanan 

1.0 

 

 

Waktu 

antar 

kedatangan 

(menit) 

Frekuensi probabilitas Probabilitas 

kualitatif 

Interval 

angka 

random 

4 

5 

6 

7 

10 

15 

20 

5 

0.2 

0.5 

0.9 

1.0 

0.2 

0.3 

0.4 

0.1 

00-19 

20-44 

50-89 

90-99 

50 1.0 

 

 

Waktu  

pelayanan 

Frekuensi probabilitas Probabilitas 

kualitatif 

Interval 

angka 

random 

3 

4 

5 

15 

25 

10 

0.3 

0.5 

0.2 

0.3 

0.8 

1.0 

00-99 

30-79 

80-99 

50 1.0 

 

 



 129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14.4. 

Hirarki Lengkap Pilihan Rumah Tempat Tinggal 

 

 

Fokus  L W T Prioritas 

Lingkungan (L) 

Waktu (W) 

Biaya transpor (T) 

1 

2 

4 

½ 

1 

2 

¼ 

½ 

1 

0.14 

0.29 

0.57 

 

 

 

 

 

Lingkungan  A B C Prioritas  

A 1 1/2  ¼ 0.13 

B 2 1 ¼ 0.21 

C 4 4 1 0.66 

 

 

 

Tingkat 
3 

Fokus 

A B C 

Lingkungan Waktu tempuh Biaya Transport Tingkat 
2 

Fokus 

Pe,ilihan rumah 
tinggal 

Tingkat 
1 

Fokus 
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Pilihan (1) 

prioritas 

manfaat 

(2) 

Prioritas 

biaya 

(3) = (1) : (2) 

rasio 

manfaat biaya 

1 

2 

3 

0.243 

0.443 

0.314 

0.383 

0.381 

0.236 

0.634 

1.163 

1.389 
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TATAP MUKA KE 11 

 

Tujuan:  

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: 

1. Memahami konsep-konsep dasar networking  

2. Mengenal bentuk-bentuk jaringan 

3. Memahami cara kerja organisasi jaringan 

 

Komptensi Dasar 

Memahami konsep dasar networking  

 

Indikator 

Memahami konsep-konsep dasar networking  

 

Materi Pokok 

Konsep-konsep dasar networking  

 

Istilah-istilah yang perlu dipahami: 

1. Networking 

2. Jaringan individu 

3. Jaringan kelompok 

4. Jaringan industri 
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A. KONSEP DASAR NETWORKING  

Membangun jaringan adalah suatu seni karena tidak ada rumusan 

pasti tentang cara membangunnya. Dalam rangka meningkatkan nilai dan 

kualitas kehidupan, kita memerlukan teman, relasi, kolega, mitra atau 

orang-orang yang dapat mendukung kita baik dalam pengembangan 

kehidupan pribadi maupun profesional kita. Kualitas kehidupan kita sangat 

ditentukan oleh kualitas jaringan (network) orang-orang dalam kehidupan 

kita. Sehingga penting bagi kita untuk dapat memahami dan menguasai 

keterampilan membangun dan memelihara hubungan kita dengan orang. 

Dengan bersekutu dengan orang yang selalu berhasil, peluang berhasil 

kita menjadi jauh lebih besar.  

Kita bisa mengumpamakan jaringan seperti sebuah taman bunga 

yang penuh dengan aneka jenis tanaman. Keindahan dan kesuburannya 

tergantung pada kita sendiri sebagai tukang kebun. Sebagai tukan kebun, 

kita harus merancang landscape-nya dan menentukan komposisi tanaman 

di dalamnya. Kemudian, kita juga harus memelihara dan merawat setiap 

tanaman agar tumbuh subur dan berbuah pada masanya dengan penuh 

kasih dan kepedulian. Beberapa tanaman mungkin perlu disiram, yang 

lainnya perlu dipupuk, atau sebagian lain perlu dipangkas atau bahkan 

dicabut agar tidak merusak tanaman lainnya.  

Bila kita tidak merawatnya, taman kita menjadi penuh dengan semak 

belukar. Taman tidak bisa menghasilkan bunga-bunga indah atau buah-

buahan segar. Taman tidak berkembang dan tanaman tidak tumbuh 

dengan subur. Memang seperti itulah jaringan kehidupan yang kita miliki. 

Jika kita mengembangkan dan merawatnya, suatu saat kita akan 

menikmati hasilnya pada kehidupan kita selanjutnya. 

 

B. BENTUK-BENTUK JARINGAN 

1. Individu dengan individu 

2. Individu dengan kelompok 

3. Individu dengan perusahaan 
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4. Individu dengan industri 

5. Kelompok dengan perusahaan 

6. Kelompok dengan industri 

7. Perusahaan dengan industri 

8. Industri dengan industri  

9. Dalam negeri dengan luar negeri 

 

C. CARA KERJA ORGANISASI JARINGAN 

Setiap bentuk jaringan memiliki aturan yang berbeda dalam 

menjalankan organiasinya. Karena setiap jaringan mempunyai tujuan 

yang berbeda-beda, ukurannya juga berbeda, sehingga sangat jelas 

bahwa setiap jaringan mempunyai cara kerja yang berbeda-beda. Namun, 

apabila kita cermati bersama bahwa secara umum organisasi jaringan 

mempunyai pencapaian yang sama yaitu, perolehan sebuah nilai dan 

kualitas hidup yang lebih baik.  

Seorang individu akan memerlukan individu lain untuk mencapai 

tujuannya dalam hidup ini. Begitu juga antara perusahaan yang satu 

dengan yang lainnya akan saling membutuhkan perusahaan untuk 

mendukung kegiatan perusahaan mereka masing-masing. Lebih luas lagi, 

sebuah negara akan membutuhkan negara lain untuk menjalin kerjasama 

dalam bidang bisnis untuk memasarkan produknya. Disinilah diperlukan 

jaringan yang dapat menghubungkan satu pihak dengan pihak lainnya. 

Tanpa adanya jaringan maka akan sulit sekali terjalin kerjasama dan sulit 

sekali tercapai tujuan yang diinginkan.     

 

D. PEMASARAN JARINGAN/NETWORKING MARKETING 

Pemasaran jaringan adalah organisasi yang terdiri dari sekelompok 

orang distributor dimana setiap orang melakukan sedikit penjualan eceran 

kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain (customer). Istilah 

pemasaran jaringan ini menunjukan pada metode dan mekanisme 

pemasarannya. Seorang distributor membangun sebuah organisasi atau 
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jaringan pemasaran untuk menyalurkan produk dan jasa perusahaan 

dimana distributor tersebut bergabung. Pemasaran jaringan merupakan 

organisasi atau jaringan yang dibangun oleh distributor yang berbagi 

pengalaman dengan orang-orang sekitarnya.  

Pemasaran jaringan merupakan salah satu dari berbagai cara yang 

dapat dipilih sebuah perusahaan atau produsen untuk memasarkan 

produknya kepada pelanggan eceran dengan memberdayakan distributor 

independennya melalaui pengembangan tenaga tenaga pemasarannya 

secara independen, tanpa campur tangan perusahaan. Target penjualan 

sepenuhnya ditentukan oleh distributor independenya dan organisasi 

pemasaran yang dikembangkannya. Sementara imbal jasa dalam bentuk 

potongan harga, komisi atau insentif ditetapkan oleh perusahaan secara 

berjenjang sesuai dengan penjualan yang diberitahukan kepada setiap 

distributor independen sejak mereka mendaftar sebagai calon anggota. 

 

E. EVALUASI  

1. Buatlah kelompok yang terdiri dari 3-5 orang. Kemudian buatlah 

jaringan dengan kelompok yang lain. Kemudian jelaskan tujuan 

kelompok anda untuk menjalin dengan kelompok lain.  

2. Jelaskan cara kerja kelompok jaringan anda buat. 
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TATAP MUKA KE 12 

 

Tujuan:  

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: 

1. Memahami strategi networking 

2. Membangun networking  

 

Komptensi Dasar 

Memahami strategi networking  

 

Indikator 

1. Memahami strategi networking 

2. Membangun networking  

  

Materi Pokok 

Strategi networking  

 

 

Istilah-istilah yang perlu dipahami: 

1. Reaktif  

2. Netral 

3. Proaktif 

4. Sinergi  
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A. KUNCI KEBERHASILAN NETWORKING  

Kunci utama keberhasilan dalam membangun jaringan adalah 

mengetahui persis jaringan seperti apa yang hendak kita bangun. Kita 

harus memulainya dengan menemukan maksud atau misi kehidupan kita. 

Berdasarkan survei, 27% dari semua orang di dunia ini sama sekali tidak 

mempunyai tujuan yang jelas dalam hidupnya. Enam puluh persen (60%) 

dari mereka mempunyai tujuan yang agak samar-samar, 10% dari mereka 

mempunyai tujuan yang jelas. Sisanya, 3% dari mereka bahkan 

menuliskan tujuan mereka. Orang yang menuliskan tujuan hidupnya 

tersebut sekarang memiliki hidup yang jauh lebih baik, penghasilan ribuan 

kali lebih besar dari yang lainnya. Untuk berhasil dalam kehidupan, kita 

perlu bantuan orang-orang di sekeliling kita. Dengan kata lain, sukses 

selalu merupakan suatu dari usaha tim. 

 

B. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA  NETWORKING 

1. Faktor organisasi 

2. Faktor bakat 

3. Faktor tempat (teritorial) 

4. Faktor ekonomi 

5. Faktor aplikasi 

6. Faktor psikologis 

7. Faktor sosial 

 

C. STRATEGI NETWORKING 

1. Reaktif 

a.   Menunggu ajakan dari luar 

b. Menimpakan kesalahan pada orang lain 

c. Membuat pilihan berdasarkan suasana hati (suka tidak suka ) dan 

keadaan 

d. Menjadi korban 
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2. Netral 

a.   Melakukan networking setelah ada pihak lain yang melakukan 

b. Menantikan sesuatu terjadi  

c. Memikirkan masalah dan hambatan 

d. Selalu terlambat dalam perubahan 

3. Proaktif 

a.    Menjadi inisiator networking 

b. Bertanggungjawab atas perilaku sendiri (di masa lalu, di masa 

sekarang dan di masa yang akan datang) 

c. Memikirkan solusi dan pilihan 

d. Membuat pilihan berdasarkan prinsip serta nilai bukan suka tidak 

suka atau keadaan 

e. Pelaku Perubahan 

 

Karakteristik dan bakat  networking  efektif 

a.   Keterampilan berinteraksi 

b. Keterampilan berkreasi dan berinovasi 

c. Keterampilan menyelesaikan masalah 

d. Keterampilan human relation 

e. Keterampilan organisatoris 

f. Keterampilan manajerial 

g. Keterampilan bersosialisasi 

Tabel 12.1 
Kekuatan Networking 

No Tingkat kepentingan 

1 Sama pentingnya 

2 Moderat pentingnya 

3 Kuat pentingnya 

4 Sangat kuat pentingnya 

5 Ekstrim pentingnya 

6 Resipocal 
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D. FORMASI BANGAU TERBANG 

Berikut adalah diberikan ilustrasi bangau terbang untuk menunjukkan 

pentingnya membangun kebersamaan dalam sebuah kelompok. Dengan 

terbang dalam formasi, seluruh kawanan itu bisa terbang 71 % lebih jauh 

ketimbang kalau masing-masing burung terbang sendirian.  

Formasi Bangau Terbang 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formasi Bangau Terbang 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formasi Bangau Terbang 3 

 

 

 

 

 

 

Ketika seekor unggas mengepakkan 

sayapnya, terciptalah arus angin bagi 

unggas berikutnya.  

 

Kalau unggas yang paling depan letih, ia 

akan pindah ke belakang dan membiarkan 

unggas lainnya untuk memimpin 

 

Unggas-unggas yang dibelakang 

bersuara untuk memberikan semangat 

kepada yang di depan 
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Sinergi 

No Sinergi Adalah Sinergi Bukanlah 

1 Memanfaatkan perbedaan Mentolerir perbedaan 

2 Kerjasama Bekerja masing-

masing secara mandiri 

3 Keterbukaan pikiran Berpikir kamu selalu 

benar 

4 Menemukan cara-cara baru 
yang lebih baik 

Kompromi dengan 

yang sudah ada 

 

 

 

 

 

Setiap kali seekor unggas keluar dari 
formasinya, ia langsung merasakan 
penolakan terbang sendirian dan 
segera kembali ke formasinya 

Akhirnya, kalau salah satu unggas ini sakit 
atau terluka dan ke luar dari formasinya, dua 
unggas lainnya akan mengikutinya turun untuk 
melindungi serta menolongnya. Mereka akan 
menunggui unggas yang sakit itu hingga 
sembuh atau mati lalu bergabung dengan 
formasi baru atau menciptakan formasi sendiri 
untuk menyusul kelompok yang terdahulu. 
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E. EVALUASI  

1. Ambilah contoh beberapa bentuk jaringan, kemudian laukanlah 

analisis, faktor apa yang melatarbelakngi mereka membuat jaringan 

tersebut. 

2. Sebutkan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam membangun 

sebuah jaringan.  

3. Upaya apa yang perlu dilakukan untuk mempertahankan sebuah 

jaringan.  
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TATAP MUKA KE 13 

 

Tujuan:  

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: 

1. Memahami evaluasi networking  

2. Mengevaluasi networking  

 

Komptensi Dasar 

Evaluasi networking  

 

Indikator 

1. Memahami evaluasi networking  

2. Mampu mengevaluasi networking  

 

Materi Pokok 

Evaluasi networking  

 

 

Istilah-istilah yang perlu dipahami: 

1. Materialisme 

2. Keserakahan 

3. Prospek  

4. Bisnis 

5. Sosial  

6. Agama 

7. Fokus  

8. Alternatif 
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A. Evaluasi Pemasaran jaringan 

Evaluasi terhadap bentuk pemasaran jaringan sebagai salah satu 

bentuk dari usaha membangun jaringan. Pemasaran jaringan atau yang 

lebih dikenal dengan MLM, saat ini banyak terdapat praktek-praktek yang 

menyimpang dari tujuan semula sebagai bentuk penjualan dari produk. 

Sehingga hal ini merupakan sisi negative dari MLM yang perlu diketahui. 

Dalam kegiatan membangun jaringan tentunya banyak nilai-niali yang 

tetap dibangun oleh sebagian orang sebagai wujud kekonsistenan dalam 

menjaga persahabatan, selain itu juga terdapat banyak orang yang 

mengabaikan panajangnya usia persahabatan itu hanya dengan menodai 

hubungan itu dengan praktek-praktek yang tidak terpuji. Seperti adanya 

ketidakjujuran, bersaing secara tidak sehat dan lain sebagainya. 

Berbicara mengenai MLM, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa MLM 

tumbuh dengan cara mengeksploitasi hubungan yang dimiliki oleh setiap 

orang. Jika anda ingin menjadi anggota MLM, maka anda harus siap 

memandang eksploitasi terhadap hubungan sebagai bagian di dalam 

”membangun bisnis”. Banyak orang MLM akan mengatakan bahwa ini 

adalah pembuatan jejaring.  

 

Faktor hubungan  

Setelah seseorang menjadi distributor, maka langkah berikutnya 

adalah membuat orang-orang mempunyai hubungan dengan dia mau 

datang pada pertemuan-pertemuan yang mengajak mereka untuk 

bergabung. Karena sasarannya adanya orang yang mempunyai 

hubungan, maka biasanya mereka mau datang karena memandang 

hubungan tersebut. Hal ini memang tidak bisa dihindari. Kadang  kala, 

proses prekrutan ini terlihat sangat tidak masuk akal dan hanya 

mempromosikan materialisme dan keserakahan. Akhirnya, beberapa 

orang yang memiliki hubungan dekat akan menjadi terganggu. Hal ini 

lebih baik karena kekecewaan ini terjadi sebelum mereka sempat 
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bergabung. Mereka hanya merasa tidak suka dengan cara mereka 

”dipaksa” datang pada pertemuan perekrutan.    

 Banyak orang yang mengalami kerenggangan (bahkan putus) 

hubungan dengan keluarga dan teman-teman mereka karena keterlibatan 

mereka dalam MLM. Sahabat sejak kecil dipandang sebagai suatu 

prospek bisnis. Komunitas dianggap sebagai ”pasar” yang berpotensi 

mendatangkan keuntungan. Dengan berubahnya cara pandang ini pasti 

akan mengubah motivasi seseorang. Perubahan motivasi akan membuat 

orang menjadi curiga dan akhirnya terjadilah perpecahan.  

 Cuci otak yang menekankan bahwa semua orang dianggap 

sebagai suatu prospek seringkali dinyatakan dengan cara yang sedikit 

berbeda. Para motivator dari MLM akan menekankan bahwa Anda akan 

memberikan bantuan yang tidak berniali kepada orang yang akan anda 

ajak. Akibatnya, ada dua golongan orang berbeda yang menaggapi hal ini. 

Golongan pertama adalah golongan yang menganggap semua orang 

yang mempunyai hubungan dengan mereka sebagai prospek. Sedangkan 

golongan yang kedua menganggap mereka sedang menolong atau 

memberikan jasa kepada orang yang mereka ajak. Yang perlu ditekankan 

disini, bagaimana golongan seseorang, mereka akan tetap menganggap 

bahwa orang-orang yang mempunyai hubungan dengan mereka adalah 

prospek. Dan ini memiliki risiko yang sangat besar untuk menghancurkan 

hubungan yang telah ada. 

    

MLM, materialisme dan keserakahan 

 Para setiap proses perekrutan, para distributor MLM sering kali 

lebih mempromosikan kemungkinan untuk mendapatkan kekayaan 

dengan cepat dan mudah daripada mempromosikan kehandalan produk 

yang dijual. Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa promosi yang 

dilakukan lebih menggarap sisi materialisme dan keserakahan seseorang 

daripada memberi pengetahuan tentang produk yang ada.   



 144 

 Anda bisa mengambil sembarangan brosur dan anda akan 

menemukan kampanye yang nyata dari materialisme dan keserakahan. 

Biasanya, mereka menawarkan impian untuk mempunyai rumah mewah, 

mobil mewah kapal pribadi. Hal ini kelihatannya tidak ada hubungannya 

dengan MLM, tetapi hampir semua brosur MLM menawarkan hal yang 

seperti ini.  

 Kita dapat mengetahui dengan jelas bahwa hampir semua 

perusahaan MLM akan mempromosikan produk mereka dengan cara 

menjual mimpi yang penuh dengan materialisme dan keserakahan. Sering 

kali perusahaan MLM akan menggunakan istilah kebersamaan di dalam 

mencapai sukses bersama. Pertanyaan yang harus dijawab adalah 

apakah semua orang yang ada di level atas berfikir tentang kesuksesan 

orang-orang yang ada dibawah mereka? Ataukah mereka hanya berfikir 

tentang kesuksesan orang-orang yang levelnya berada di bawah mereka.    

 

B. Networking dalam bisnis 

Networking merupakan upaya yang banyak dibangun oleh orang di 

dalam pencapaian kualitas hidupnya di dunia ini. Karena kita ketahui 

bahwa memang setiap orang mempunyai kepentingan pada setiap orang. 

Dalam dunia bisnis kita bisa melihat bahwa setiap pelaku bisnis 

membutuhkan rekan dalam mengembangkan bisnisnya. Seorang pelaku 

bisnis tidak cukup bermain dalam lingkungan yang sempit yaitu ruang 

lingkup lokal saja, untuk berkembang dan menjadi lebih besar, maka 

harus mengembangkan bisnisnya yaitu dengan membangun jaringan 

bisnis ke daerah lain.     

Meluaskan ruang lingkup bisnis menjadi sebuah keharusan, karena 

dapat menambah informasi mengenai usaha yang sedang dijalankan. 

Dengan adanya hubungan dengan orang lain akan mendatangkan 

keuntungan karena adanya kerjasama di antara keduabelah pihak. Selain 

itu, dapat juga sebagai sarana penunjang dalam kegiatan usaha.  
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C. Networking dalam hubungan sosial  

Bergaul dan berkumpul mempunyai peranan mendasar dalam 

hidup, terutama dalam hal membangun jaringan. Kesempurnaan berbagai 

sisi kehidupan bersandar pada pergaulan dan hubungan dengan 

sesamanya manusia. Oleh karena itu, Allah SWT telah menjadikan 

manusia sebagai mahluk sosial menurut fitrahnya, sehingga tidak sulit 

bagi manusia untuk berkumpul dan menjalin hubungan (networking). Oleh 

karena itu, hendaklah kita memanfaatkan fitrah yang ada pada diri kita. 

Mari kita membangun jaringan dan memperluas hubungan kita dengan 

orang lain. Berusahalah untuk senantiasa menjadikan hubungan ini tulus 

dan murni.  

 

D. Networking kaitannya dengan agama 

 Networking atau membangun jaringan, sebenarnya dalam ajaran 

agama Islam menjadi suatu hal yang harus dilakukan. Hal ini dikemukakan 

berdasarkan anjuran kita untuk bersilaturahmi kepada sesama saudara 

muslim. Silaturahmi merupakan kegiatan yang sangat positif untuk siapa 

saja. Karena dibalik kegiatan silaturahmi mengandung pelajaran yaitu 

dapat memperpanjang usia kita, menambah rizki.  

 Membangun jaringan dapat kita lakukan dengan menjalin 

persahabatan. Bersahabat adalah cara alami untuk berhubungan dengan 

sesama saudara dan orang-orang yang layak dijadikan sahabat pada 

umumnya. Islam memberikan perhatian yang begitu besar terhadap 

masalah ini. Persahabatan adalah persaudaraan. Setiap orang menjadi 

saudara anda di dalam agama adalah sahabat anda.  

 Jaringan yang dibangun tidak hanya terbatas pada saudara 

seiman, tetapi juga dapat melakukan kerjasama dengan orang-orang yang 

berbeda agama dengan kita. Ini dilakukan sebagai upaya membentuk 

usaha untuk membangun tatanan masyarkat yang lebih baik. Penjelasan 

di atas dapat digambarkan seperti pada bagan berikut:  
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Gambar 13.1. 
Evaluasi Networking 

 
 

E. EVALUASI  

1. Ambilah salah satu MLM yang ada saat ini, lakukan penilaian/evaluasi 

terhadap cara kerjanya di dalam memasarkan produknya.  

2. Apa komentar anda terhadap MLM yang saat ini banyak bermunculan? 

3. Dengan melihat praktek yang terjadi di lapangan, yaitu banyaknya 

penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan MLM, apakah MLM 

akan dapat tumbuh berkembang?.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat 1 
Fokus 

Tingkat 2 
Kriteria  

Tingkat 3 
Alternatif  

Utama 

Bisnis  Sosial Agama  

A C B 
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TATAP MUKA KE 14 

 

Tujuan  

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: 

1. Memahami bentuk-bentuk praktek networking 

2. Membedakan berbagai bentuk praktek networking 

3. Mampu menjalin networking  

 

Komptensi Dasar 

Praktek networking  

 

Indikator 

Mampu menjalini networking  

 

Materi Pokok 

Simulasi  networking  

 

 

Istilah-istilah yang perlu dipahami: 

5. Network marketing 

6. Multi level marketing 

7. Direct selling 

8. Penjualan konvensional 
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A. NETWORK MARKETING 

Network Marketing atau lebih dikenal Multi Level Marketing (MLM), 

merupakan salah satu metode atau sistem perpindahan produk yang 

tercepat laju pertumbuhannya, sehingga orang pernah menjulukinya 

sebagai ”gelombang tahun tujuh puluhan”. Namun, dipihak lain, MLM juga 

merupakan metode yang paling kurang dipahami oleh banyak orang, 

sekalipun oleh sejumlah pakar atau ahli di bidang pemasaran. Dinamakan 

Network Marketing karena merupakan sebuah jaringan kerja pemasaran 

yang di dalamnya terdapat sejumlah orang yang melakukan pekerjaan 

pemasaran produk dan atau jasa. Network Marketing merupakan sistem 

pemasaran dengan menggunakan jaringan kerja. Tetapi orang lebih 

mengenal Multi Level Marketing (MLM) ketimbang network marketing.  

 

Definisi Multi Level Marketing (MLM) 

Secara sederhana, MLM didefenisikan sebagai perpindahan suatu 

produk dan atau jasa dari produsen ke konsumen. Multi Level menunjukan 

suatu sistem kompensasi (perhitungan komisi) yang diberikan kepada 

masyarakat atau mereka yang menyebabkan suatu produk atau jasa 

berpindah tangan. Multi berarti banyak atau lebih dari satu, sedang level 

lebih tepat diartikan sebagai generasi, karena itu sistem ini dapat disebut 

sebagai Multi Generation Marketing. Istilah Multi Level merupakan istilah 

yang paling umum digunakan dan dikenal oleh masyarakat. 

Banyak orang yang menganggap MLM sebagai “terobosan baru” 

yang luar biasa dan merupakan cara terbaik untuk mendapatkan uang. 

Bahkan sampai saat ini, banyak orang masih menganggap pendapat di 

atas sebagai bentuk kebenaran. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya 

perusahaan MLM yang ada di Indonesia dan banyaknya orang yang 

berminat untuk bergabung dalam program-program yang ditawarkan oleh 

perusahaan tersebut. Oleh karena itu definisi dari MLM harus dinyatakan 

dengan jelas supaya tidak terjadi kerancuan.    
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MLM adalah salah satu metode untuk memasarkan suatu produk. 

MLM hanya berhubungan dengan cara memasarkan suatu produk. MLM 

hanyalah suatu metode bisnis alternatif yang berhubungan dengan 

pemasaran dan distribusi. Perhatian utama dari MLM adalah menentukan 

cara terbaik untuk menjual produk dari suatu perusahaan melalui inovasi 

di bidang pemasaran dan distribusi.  

 

B. KONSEP MLM 

Sistem MLM berusaha memperpendek jalur yang ada pada sistem 

penjualan konvensional dengan cara mempersingkat jarak antara 

produsen dan konsumen. Perbedaan antara penjualan konvensional 

dengan penjualan langsung dapat dilihat pada gambar di bawah ini:  

Penjualan konvensional     Penjualan langsung/MLM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14.1 
Perbedaan penjualan konvensional 

Dengan penjualan langsung 
 

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa saluran 

distribusi pemasaran langsung lebih pendek dibandingkan dengan saluran 

distribusi/penjualan konvensional.  

Istilah pemasaran jaringan merupakan bagian dari sistem penjualan 

langsung. Prinsip kedua sistem ini pada dasarnya sama,yakni hanya 

Produsen  Produsen  

Distributor/agen tunggal 

Distributor independent   

Grosir/sub agen 

Konsumen  Pengecer   

Konsumen  
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mengandalkan para penjual langsung yang bekerja secara mandiri atas 

dasar komisi penjualan. Pemasaran costumer product secara langsung 

kepada konsumen, umumnya dirumah penjualan atau rumah orang 

lain,ditempat kerja (workplace) atau tempat tempat lain yang terpisah dari 

lokasi tetap penjualan eceran/retail (away from permanent retails 

locations), dan biasanya disertai dengan penjelasan/ presentasi atau 

demonstrasi produk oleh seorang penjualan langsung. Sedangkan 

menjual (selling) itu sendiri adalah termasuk: Menghubungi konsumen 

potensial, menjelaskan atau mempresentasikan dan mendemonstrasikan 

produk, mengambil pesanan, melakukan penyerahan barang dan 

menerima pembayarannya.  

Walaupun demikian, ada hal yang membedakan antara penjual 

langsung dengan pemasaran jaringan, yakni bila yang disebut pertama 

diatur secara single-uni-limited level (perjenjangan terbatas), maka yang 

kedua perjenjangan diatur secara tidak terbatas (multi level). Dalam 

sejarahnya, ilmu pemasaran mengenal tiga sistem perpindahan produk, 

yakni sistem eceran (retail), penjualan langsung dan pemasaran jaringan. 

Perkembangan berikutnya, sebagai derivasi dari sistem penjualan 

langsung adalah sistem pemasaran mail-order. Berbagai bentuk sistem 

pemasaran diatas cenderung diabaikan dan acapkali disalahpahami. 

Orang sering salah persepsi dalam menyebut pemasran jaringan, dan ia 

sering dipandang sebagai program penjualan dari rumah ke rumah, yang 

dikenal dengan istilah door to door.  

Sistem pemasaran jaringan didasarkan pada rekomendasi produk 

dan jasa yang diterima secara luas untuk digunakan secara pribadi dan 

dibagi dengan orang lain, selain itu juga melalui metode dari mulut 

kemulut (mooth to mooth) atau getok ular secara sederhana 

didistribusikan langsung dari produsen ke konsumen, yang memotong 

semua agen perantara dan dealer yang tidak memiliki hubungan dengan 

produksi atau konsumsi. Pada saat produk didistribusikan, distributor 
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independen menerima kopensasi yang sebanding dengan anggaran 

periklanan dari sebagian besar perusahaan. 

Sistem pemasaran jaringan memangkas jalur distribusi dalam 

penjulan kovensional karena tidak melibatkan distributor atau agen 

tunggal, dan grosir atau sub-agen, tetapi langsung mendistribusikan 

produk kepada distributor independen yang bertugas sebagai pengecer. 

Dengan cara ini, biaya pemasran atau distribusi yang total mencaoai 

sekitar 60% dari harga jual dapat dialihkan kepada distributor independen 

dengan suatu sistem perjenjangan atau pe-level-an, yang pada umumnya 

disesuaikan dengan pencapaian target atau omset distributor yang 

bersangkutan. 

Sistem ini tidak banyak berpengaruh pada biaya produksi dan 

harga jual produk yang dipasarkan, sebab yang dikelola hanya biaya 

pemasaran dan biaya distribusi. Dengan kata lain,perusahaan MLM yang 

benar dan sah tidak memasang harga jual tinggi untuk produk 

produknya,sebab bagaimanapun mereka tetap bersaing dengan 

perusahaan lain yang bukan pemasaran jaringan maupun perusahaan 

MLM lain dalam hal penjualan produk sejenis. Keunikan utama sistem 

pemasaran jaringan terletak, antara lain adalah, pada eksklusivitas cara 

pendistribusiannya, di mana hasil produksinya tidak dapat dibeli umum di 

tempat tempat seperti toko, pasar swalayan atau departemen store dan 

lain lain (salon, bengkel, apotik dan sebagainya), tetapi hanya dapat 

diperoleh melalui distributor langsung tersebut. 

 

C. TUJUAN MLM 

Tujuan MLM sama dengan tujuan dari metode pemasaran yang 

lain, yakni untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Hal ini bisa 

dilakukan dengan dua cara, yaitu meningkatkan pemasukan dan 

mengurangi pengeluaran. 
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1. Meningkatkan Pemasukan 

Peningkatan pemasukan dari perusahaan bisa didapatkan dengan 

meningkatkan dua elemen, yaitu omzet penjualan dan laba untuk 

setiap produk. Biasanya, perusahaan lebih memusatkan pada 

peningkatan omzet penjualan daripada meningkatkan laba yang 

didapat dari setiap produk dengan menaikkan harga produk. 

Kompetitor biasanya akan memenangkan persaingan jika suatu 

perusahaan menaikkan harga produk mereka. 

2. Mengurangi Pengeluaran 

Paling tidak ada dua langkah yang bisa dilakukan oleh perusahaan 

MLM untuk mengurangi pengeluaran mereka. Langkah pertama, 

memindahkan produk lebih dekat ke pelanggan. Suatu produk 

dipindahkan dari gudang-gudang yang mereka miliki ke tempat yang 

dekat dengan pelanggan. Pemindahan tempat ini diharapkan akan 

dapat meningkatkan volume penjualan. Pada perusahaan yang tidak 

menggunakan cara MLM, hal ini dikerjakan dengan biaya operasional 

yang sangat tinggi. Tetapi, MLM memungkinkan untuk melakukan hal 

ini dengan biaya yang lebih murah karena para distributor mereka yang 

akan menanggung biaya ini. Langkah kedua adalah merekrut tenaga 

penjualan berdasarkan komisi. Tenaga penjualan menerima 

pembayaran hanya berdasarkan pada komisi. Hal ini bisa dimaklumi 

karena tujuan utama perusahan MLM adalah melakukan penghematan 

dalam membayar tenaga penjualan mereka. 

 

D. KEUNTUNGAN-KEUNTUNGAN MLM 

1. Menghemat biaya distribusi 

Salah satu alternatif untuk penghematan biaya distribusi bisa dilakukan 

dengan melakukan pemasaran melalui MLM. Di dalam MLM, jalur 

distribusi yang digunakan adalah melalui downline. Daripada 

membangun outlet yang membutuhkan biaya mahal, MLM 

memanfaatkan pribadi-pribadi sebagai jalur distribusi mereka. Dengan 
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demikian, perusahaan tidak perlu memikirkan biaya operasional untuk 

jalur distribusi ini yang biasanya sebesar sekitar 40% sampai dengan 

60% dari harga suatu produk. Bahkan, perusahaan MLM bukan hanya 

bisa menghemat, tetapi mereka bisa juga mendapatkan uang 

tambahan dari uang pendaftaran yang diberikan oleh orang-orang 

yang tertarik untuk memasarkan produk mereka. 

2. Menghemat biaya pemasaran 

Pada MLM, pemasaran dilakukan oleh para distributor dengan 

menggunakan metode dari mulut ke mulut. Dengan demikian, 

perusahaan bisa mengeluarkan uang yang lebih kecil jika 

dibandingkan dengan pemasaran konvensional. Iklan yang biasanya 

digunakan sebagai sarana utama untuk memasarkan suatu produk 

diganti dengan penjelasan dari mulut ke mulut. Sasaran dari iklan MLM 

adalah orang-orang yang mereka kenal. Bahkan, setiap distributor bisa 

membuat brosur sendiri dengan biaya sendiri sehingga perusahaan 

bisa menghemat cukup banyak uang untuk pembuatan materi 

pemasaran. 

3. Menghemat biaya pelatihan 

Pada perusahaan MLM, biaya pelatihan yang biasanya merupakan 

biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dibuat menjadi 

tanggungan yang harus dikeluarkan oleh setiap tenaga penjualan. 

Bahan-bahan pelatihan yang dipergunakan untuk meningkatkan 

kemampuan para tenaga penjualan juga harus mereka dapatkan 

dengan biaya mereka sendiri. Hal ini juga berlaku ketika para tenaga 

penjualan ini harus mengikuti acara seminar atau workshop. Dengan 

kata lain, perusahaan mengalihkan biaya untuk melatih tenaga 

penjualan kepada tenaga penjualan itu sendiri. Tindakan ini akan 

membuat perusahaan menghemat sangat banyak uang. Bahkan, ada 

beberapa distributor yang mendapatkan uang dari pelatihan ini jauh 

lebih banyak daripada uang yang didapat dari komisi penjualan 

produk. 
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E. KEUNGGULAN MLM 

1. Keunggulan dari sisi modal 

Keunggulan utama dari MLM adalah orang tidak memerlukan modal 

besar untuk bisa melibatkan diri. MLM hanya membutuhkan yang 

jumlahnya relatif kecil untuk mulai ikut bergabung di dalamnya. Jangan 

bergabung dengan suatu MLM yang mengharuskan membayar banyak 

uang untuk bergabung. 

2. Keunggulan dari sisi waktu 

Keunggulan dari MLM yang lain adalah waktu yang fleksibel. Para 

distributor bisa melakukan presentasi (atau penjualan) pada waktu 

yang bisa mereka tentukan sendiri. Hal ini membuat mereka bisa 

mengatur waktu dengan lebih baik. Akan tetapi, keunggulan ini 

seringkali hilang karena dengan target penjualan yang mereka harus 

capai, maka mereka akan menyesuaikan waktu mereka dengan waktu 

yang dimiliki oleh orang yang akan mereka rekrut. 

 Asalkan orang yang terlibat tetap konsisten sehingga hanya 

mengerjakan bisnis ini pada waktu luang mereka, maka keunggulan ini 

akan bisa menjadi salah satu keunggulan utama MLM. Sayangnya, 

banyak orang yang bahkan menggunakan waktu bekerja mereka untuk 

memasarkan MLM mereka. Ini memang tergantung dari orang yang 

terlibat di dalam MLM. Sekali lagi, jika konsisten, maka MLM ini bisa 

menjadi alternatif pekerjaan yang memiliki waktu fleksibel. 

3. Keunggulan dari sisi pemasaran 

 Meskipun Anda orang yang sangat skeptis mengenai MLM, tidak 

bisa dipungkiri lagi bahwa MLM mempunyai jaringan pemasaran yang 

sangat baik. Adanya jaringan yang sejenis ini akan menguntungkan di 

dalam bisnis apapun yang Anda miliki. 

  Mempunyai model-model dan contoh-contoh untuk surat 

penjualan, website, dan alat pemasaran yang lain beserta alamat 

kontak dan sumber daya yang dimiliki dapat membuat bisnis Anda 
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berjalan dengan lebih baik. Mengapa Anda harus memulai suatu bisnis 

dari awal apabila ada contoh bagus yang bisa langsung dipakai? 

Meskipun Anda tidak ingin mengikuti rencana dari perusahaan MLM 

tahap demi tahap, ada beberapa ide menarik yang bisa digunakan 

untuk memasarkan produk Anda sendiri. 

4. Keunggulan dari sisi kelompok 

 Ingatlah bahwa ada kekuatan di dalam banyak orang. Dari sudut 

pandang MLM, Anda akan berurusan dengan banyak orang yang siap 

menolong Anda mengatasi kesulitan Anda. Dengan menggunakan 

pengalaman dan pengetahuan dari orang lain, Anda akan bisa 

terhindar dari membuat kesalahan-kesalahan umum di dalam bisnis 

Anda. Beberapa perusahaan akan menyediakan media untuk 

membagi informasi, tip-tip penjualan, dan beberapa cerita sukses. Hal-

hal seperti ini bisa membantu Anda untuk meningkatkan bisnis Anda. 

Beberapa perusahaan MLM mempunyai reputasi yang buruk. Tetapi, 

ada beberapa perusahaan yang mempunyai reputasi yang baik yang 

telah menggunakan metode pemasaran ini dengan tingkat 

keberhasilan yang tinggi, baik di dalam keunggulan produk maupun di 

dalam kepuasan konsumen. 

  Selain itu, MLM bisa membuat seseorang untuk bisa menangani 

suatu kelomok dengan baik. Menurut Robert Kiyosaki, ada dua hal 

utama yang harus dimiliki oleh seseorang untuk bisa mendapatkan 

kesuksesan di dunia bisnis, yaitu : 

a. Untuk berhasil, Anda harus belajar menakhlukkan rasa takut 

ditolak, dan berhenti mencemaskan apa yang dikatakan orang lain 

tentang Anda. Seringkali saya bertemu dengan orang yang 

menahan diri hanya karena mengkhawatirkan apa yang dikatakan 

temat-teman mereka jika mereka melakukan sesuatu yang 

berbeda. Saya tahu karena saya dulu juga seperti mereka. Di kota 

kecil, semua saling mengetahui apa yang dilakukan yang lain. Jika 

Anda tidak menyukai apa yang Anda lakukan, seluruh kota 
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mengetahuinya dan menjadikan urusan Anda sebagai urusan 

mereka. 

b. Belajar memimpin orang. Bekerja dengan berbagai jenis orang 

yang berbeda latar belakangnya adalah hal yang paling sulit dalam 

bisnis. Orang-orang yang pernah saya temui yang berhasil dalam 

bisnis apapun adalah mereka yang dilahirkan dengan bakat 

memimpin. Kemampuan untuk cocok dengan orang lain dan 

mampu memberikan inspirasi kepada mereka adalah ketrampilan 

yang sangat berharga, sebuah ketrampilan yang bisa dipelajari.  

5. Keunggulan dari sisi bisnis 

  MLM seperti membeli waralaba pribadi. Oleh karena itu, ketika 

sebuah jaringan sudah terbentuk, maka seseorang tinggal menunggu 

untuk mendapatkan hasil dari usaha yang telah dilakukan. Tetapi, 

tentu saja hal ini bukanlah merupakan suatu yang mudah. Seperti yang 

telah dijelaskan pada bab sebelumnya, keuntungan yang seperti ini 

hanya khusus untuk MLM yang mempunyai produk dengan kualitas 

yang baik dan dibutuhkan oleh kebanyakan orang. 

6. Tempat belajar yang baik 

MLM merupakan tempat yang baik untuk belajar ketrampilan bisnis 

dalam kehidupan nyata. Kiyosaki menyarakan bahwa bagian 

terpenting di dalam bisnis jaringan adalah sistem pendidikan yang 

dimiliki. Oleh karena itu, seseorang seharusnya menginvestasikan 

waktunya untuk melihat melampaui sistem kompensasi yang dimiliki 

serta produk yang dipunyai untuk mengetahui keseriusan 

 

F. EVALUASI 

1. Lakukanlah pengamatan terhadap sebuah multi level marketing, 

kemudian lakukan penilaian terhadap cara kerjanya 

2. Apa pendapat anda terhadap keberadaan multi level marketing yang 

ada saat ini.  
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3. Apabila anda pernah bergabung dalam sebuah multi level marketing, 

ceritakan pengalaman anda tersebut.  
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LAMPIRAN 

 

SOPHIE MARTIN 

Profil Sophie Martin 

Sophie martin adalah perusahaan Multi Level Marketing yang 

didirikan oleh sepasang suami istri berkebangsaan Prancis yang datang 

ke Indonesia pada tahun 1997, yaito Bruno Hasson dan Sophie Martin. 

Sudah jelas bahwa nama Sophie Martin diambil dari nama seorang wanita 

berkebangsaan Prancis, yang lahir di paris tahun 1969. manyelesaikan 

pendidikannya di Academic Des Beaux Art Paris, kemudian memuli 

karirnya dengan bekerja pada ayahnya yang merupakan seorang importir 

tas Italia yang terkenal sejak tahun 1970-1990. karirnya Sophie 

berkembang dengan bergabungnya Sophie bersama Christian Dior 

selama dua tahun sebagai seorang desainer handbag.  

Keahlian Sophie martin dalam mendesain produk fashion terutama 

tas dan didukung kepiawaian Bruno Hasson dalam meletakkan dasar 

daasar manajemen menjadikan Sophie Martin bertumbuh pesat dalam 

waktu kurang lebih sepuluh tahun. Saat ini, Sophie Martin sudah memilki 

lebih dari 300 BC (Business Center) yang tersebar diseluruh Indonesia. 

Member adalah orang yang bersedia mengikatkan dirinya sebagai 

member Sophie Martin yang berhak membeli dan menjual/ memasarkan 

produk dengan mendapatkan keuntungan, bonus, Dan fasilitas. 

 
Visi dan Misi Sophie Martin: 

“Menjadi terkenal di seluruh Asia dan tetap menjadi leader di 

bidang MLM dengan membangun member yang berkelanjutan” 

 
Strategi Marketing yang dilakuakan: 

a. Menerbitkan katalog setiap dua bulan sekali 

b. Menjual kurang lebih 150 item untuk setiap katalog menampilkan 

produk yang “The Best Of The Best” 
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c. Design yang trendi 

d. Harga yang kompetitif dan terjangkau 

e. Mangadakan promosi pada setiap penerbitan katalog  

f. Fashion Show oleh BC setiap 6 bualan sekali 

g. Acara Mall to Mall 

h. Memberikan Sponsorship 

 
Produk Shopie Martin 

a. Tas  

b. Aksesoris 

c. Garment  

d. Koshize Series: untuk wanita dewasa dengan ragam  pilihan. 

e. Kluge Series serangkaian produk kosmetik yang disiapkan untuk ABG 

atau remaja yang tersedia dalam berbagai ragam. 

i. Skin dan Personal Care Series 

j. Whitening Series: whitening cleansing  milk, C face toner, whitening 

emultion SPF 15, dan night whitening cream + AHA. 

k. Tea Tree Series 

l. Beautycal Series: pore minimizing wash & tone, minimizing astringent, 

minimizing daily moisturizer, minimizing night serum, minimizing soft 

mask. 

m. Body lotion. 

 

Cara Menjalankan Bisnis di Sophie Martin 

1. Business Center: tempat yang disediakan untuk berbelanja produk 

Sophie Martin secara langsung. 

2. Dengan cara menjadi member Sophie Martin 

a. Cara menjadi member: 

1) Berusia 15 tahun ke atas  

2) Membeli starter kit 

3) Bersedia mengisi formulir 

b. Tingkat member: 
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1) Presiden: tingkat ini didapat jika telah resmi terdaftar sebagai 

member  

2) Franchise: Franchise, silver Franchise, Gold Franchise, 

Diamond Franchise, Executive Franchise.  

c. Keuntungan menjadi member: 

1) Discount 30%: diberikan untuk semua tingkat member 

apabila berbelanja produk Shopie Martin di Business Center 

Shopie Martin. Untuk wilayah Maluku, Papua, dan sekitarnya 

diberikan dicount 20%. 

2) Bonus Belanja Sendiri: diberikan kepada semua tingkatan 

member dengan ketentuan tertentu. 

3) Bonus Bulan Madu: diberikan kepada semua tingkatan 

member yang berhasil merekrut 1 member baru dan 

memenuhi persyaratan tertentu. 

4) Bonus Pendekatan: diberikan dari hasil pembelanjaan 

downline level 1 yang masih presiden dan dengan 

perhitungan tertentu. 

5) Bonus Reward-Franchise: berlaku hanya 3 bulan pertama 

sejak menduduki kedudukan franchise. 

6) Bonus Royalti: bonus yang paling besar dari Multi Level 

Merketing Sophie Martin, diberikan pada member yang telah 

mencapai perangkat minimal franchise dengan variasi 5% 

sampai 10% (tergantung peringkat member). 

7) Bonus Master Winner: bonus yang dapt diperoleh member 

yang telah berperingkat franchise ke atas. Bonus ini 

ditentukan oleh PNP (personal Networ Point) dan NP 

(Networ Point). Presentase bonus ini dikalikan dari hasil 

bonus royalty. 

 

Harga Jual Produk 
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 Harga jual produk ditentukan oleh perusahaan dan pembeli produk 

dari perusahaan atau tempat-tempat yang dituju oleh perusahaan, harus 

dengan pembayaran secara tunai/ kontan. Member tidak boleh menjual 

produk dengan harga yang lebih rendah atau lebih tinggi dari harga yang 

telah ditentukan perusahaan. 

 

Kode Etik Sophie Martin 

 Berisikan tentang peraturan-peraturan, penjelasan, dan sangsi-

sangsi yang ditujukan kepada member Sophie Martin. Kode etik ini 

mengatur hubungan antara member dengan Sophie Martin dan mengatur 

hubungan diantara member. 

Struktur Jaringan Sophie Martin 

          

           

           

           

           

           

           

           

           

     

 

 

 

Keterangan : 

EF: Executive Franchise  

DF: Diamond Franchise 

GF: Gold Franchise 

SF: Silver Franchise 

Franchise 

Franchise 
 

Franchise 
 

Franchise 
 

Franchise 
 

Franchise 
 

DF DF 
 

EF 

GF 

SF SF 
 

GF 
 

DF 
 

GF 
 

SF 
F 
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Training Support 

 Training Support System adalah alat yang membantu member 
Sophie Martin dalam menjalankan biosnisnya dengan baik dan benar. 
Training Support System menyediakan sarana dan prasarana yang 
diperlukan dalam membina jaringan. Training Support System berupa: 

1. Training  Tingkat Dasar 

a. Sophie Martin Training  System  

b. Training bagaiman menjual produk Sophie Martin  

c. Training  bagaiman merekrut 

d. Training  kiat sukses di bisnis Sophie Martin  

2. Training  Khusus 

a. Personality Development Training 

b. Training Teknik Presentasi 

c. Leadership Traning 

d. Effective Communication Training 

3. Training Tingkat Mahir 

a. Taraining For Trainer 

b. Taraining Motivasi 
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VOUCHERKEY  

Profil perusahaan  

Voucherkey berdiri sejak tanggal 31 Agustus 2004, pada awalnya 

voucherkey berbadan hokum CV (CV Kawan Sejati). Sejak tanggal 1 

September 2005 voucherkey berbentuk badan hokum Personal Terbatas 

yaitu PT. Victory Key Prima Utama sejalan dengan perkembangan 

teknologi, khususnya di dunia internet, maka voucherkey melakukan 

sistem penjualan dan pemasaran menggunakan pola pemasaran 

networking. Dengan didukung oleh tenaga IT yang berpengalaman dan 

dipadukan dengan pengalaman dalam bisnis jaringan memungkinkan 

dihasilkannya penjualan yang unik dan terjangkau. 

 

Definisi Voucherkey  

Voucherkey adalah perusahaan e-commerce pulsa isi ulang HP anda 

dengan sistem yang unik dan menguntungkan. 

 

Alasan Memilih Voucherkey 

1. Modal usaha sangat kecil 

2. Bisnis untuk segala lapisan  

3. Produknya sangat diperlukan  

4. Resiko sangat kecil 

5. Dukungan internet (e-commerce) 

6. Sistem kerja sangat mudah  

7. Tidak ada target bulanan  

8. Tanpa batas wilayah  

9. Komisi bulanan  

 

Hak Usaha  

Customer Referral Program (CRP) ialah komisi berkelanjutan akan anda 

peroleh apabila anda memperkenalkan peluas bisnis/ program ini kepada 

2 (saja) teman anda. 
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Komisi ada 3 macam : 

1. Komisi sponsor  

2. Komisi pasangan  

3. Komisi bulanan (breakaway)  

 

Komisi Breakaway  

Dibayar bulanan dengan syarat dalam 1 bulan mensponsori minimal 1 

atau belanja pulsa isi ulang HP. Anda akan mendapatkan komisi 

penjualan/ pensponsoran bulanan untuk setiap member dibawah anda 

sampai level 3 ke 10 kompres. Sistem secara otomatis akan mencari 

member yang melakukan transaksi pulsa atau pensponsoran pada bulan 

bersangkutan sampai tercapai 10 level. Member yang pada bulan tersebut 

tidak melakukan transaksi/ pensponsoran tidak akan masuk perhitungan 

level dan digantikan oleh level dibawahnya dan begitu pula seterusnya. 

 

Pembayaran Komisi dan Pulsa  

Komisi sponsor dan pasangan yang Anda peroleh dalam 1 minggu 

langsung ditransfer ke Rekening Bank Anda Komisi Break Away dibayar 

tiap bulan. 

 

Resiko Bisnis Voucherkey  

Disinilah keunikan bisnis Binary Plan Voucherkey, semua bisnis memang 

mengandung resiko, tetapi pada program Voucherkey resiko tersebut 

diminimalkan sekecil mungkin. Seorang member Voucherkey bisa 

menutup account nya/ menarik jaminan pulsa dengan syarat : 

1. Umur bisnisnya sudah mencapai 12 bulan  

2. Tidak ada 1 orangpun yang ada dijaringan anda  

 

Jika seorang melakukan refund maka secara otomatis dia akan mendapat 

Voucher HP jaminan anda yang akan langsung dimasukkan ke HP anda 
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otomatis dan sejak melakukan refund maka seseorang sudah tidak ada 

hak usaha lagi di Voucherkey. 

 

Keuntungan Member Voucherkey 

1. Kebebasan financial  

2. Kebebasan berbicara melalui telephone genggamnya 

3. Kebebasan waktu  

4. Memiliki banyak teman  
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PT. RICHINDO CITRAHANDAL  

Profil Perusahaan 

RICH didirikan di Surabaya pada tanggal 11 Nopember 1997 oleh 

Darwanto Gunawan dan Hadi Wijono, dua praktisi bisnis penjualan 

berjenjang atau multi level marketing yang telah berpengalaman. 

Legalitas:  

Nama Perusahaan  : PT. RICHINDO CITRAHANDAL  

Domisili   : Graha Bumiputra, lantai II 

     Jl. Raya Darmo 155-159 Surabaya 60241 

No. Ijin Usaha  : 011/DJPDN/IUPB/V/2004 

Komisaris   : Darwanto Gunawan  

Direktur   : Hadi Wijono 

 

Visi:   

Menjadi perusahaan MLM yang lebih kreatif dan inovatif. 

Falsafah:   

Kami percaya bahwa hidup adalah untuk dinakmati, setiap insan 

adalah untuk dikasihi, benda-benda adalah untuk dipergunakan dan 

kesempatan adalah untuk dibagikan. Kami percaya bahwa sikap 

memperhatikan dan saling berbagi adalah cara terbaik untuk menuju 

masyarakat yang berkembang dan sejahtera. 

Motto:   

Mewujudkan impian anda menjadi kenyataan.  

Produk:   

RICH memasarkan produk-produk kebutuhan sehari-hari, seperti 

produk perawatan kesehatan, kecantikan, dan lain-lain. RICH  

mempunyai komitmen untuk menjalin kerjasama dengan pihak 

produsen untuk senantiasa melakukan riset dan pengembangan 

produk-produk berkualitas. 

Untuk memberikan jaminan kepuasan kepada para pelanggannya, 

RICH menyediakan program jaminan tujuh hari uang kembali dan 
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jaminan mutu produk. Selain itu RICH juga menyediakan layanan 

konsultasi medis oleh dokter berpengalaman untuk para mitra usaha 

mapun pelanggan. 

Bisnis:   

Dalam memasarkan produknya, RICH menggunakan sistem penjualan 

bejenjang yang biasa dikenal dengan nama multi level marketing 

(MLM) atau network marketing. Sistem ini dirancang untuk 

memberikan kesempatan kepada setiap orang agar dapat memiliki 

serta menjalankan usaha pribadinya sendiri. Setiap orang yang 

bergabung menjadi mitra usaha/ distributor RICH berpeluang untuk 

berpenghasilan melalui dua cara yaitu : menjalankan produk-produk 

RICH dan membentuk jaringan pemasaran RICH. 

Setiap distributor RICH berpeluang untuk mendapatkan keuntungan 

langsung dari hasil penjualan kepada konsumen (selisih harga 

konsumen dengan harga distributor), serta komisi-komisi baik dari 

penjualan pribadi maupun jaringan yang berhasil dibentuk serta 

dibinanya sesuai dengan Rancangan Pengembangan yang berlaku. 

Keuntungan yang terbesar yang bisa didapatkan dari hasil penjualan 

jaringan. Besar kecilnya peghasilan seseorang dalam usaha RICH ini 

sangat tergantung dari besarnya jumlah anggota distributor dalam 

jaringannya yang aktif dan produktif dalam menjalankan produk-produk 

RICH, baik untuk dipakai sendiri maupun untuk dijual kembali. 

 

Dua Aktivitas Utama Dalam Mendapatkan Penghasilan  

1. Menjalankan produk-produk RICH 

2. Membangun jaringan down line  

 

Distributor RICH bukan hanya berpeluang memperoleh penghasilan yang 

tak terbatas tetapi juga dapat mengembagkan kualitas pribadi melalui 

tingkatan jenjang prestasi yang disusun untuk mengukur kemajuan setiap 

distributor dan waktu ke waktu. 
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Jenjang Prestasi  

1. Distributor (D) 

2. Citrakencana (CK) 

3. Citramahkota (CM) 

4. Citramahkota Safir (CMS) 

5. Citramahkota Berlian (CMB) 

 

Komisi dan Keuntungan Lainnya  

1. Laba Eceran (LE) 

Laba eceran ini berkisar antara 10-20% HD (harga distributor) 

2. Komisi Aktivitas (KA) 

Komisi aktivitas adalah komisi dari hasil penjualan pribadi dan jaringan 

downline. 

3. Komisi Pengembangan Progresif (KPP) 

Adalah komisi dari hasil penjualan jaringan downline yang berjenjang 

prestasi “citrakencana kualifikasi”. 

4. Komisi Insentif (KI) 

Adalah komisi dari prestasi penjualan pribadi atau dari pengembangan 

jaringan downline. 

5. Komisi Royalti (KR) 

Adalah komisi dari hasil pembinaan jaringan downline sehingga 

downline menjadi CM. 

6. Komisi Kepemimpinan (KK) 

Adalah komisi dari hasil penjualan pribadi dan jaringan downline. 

7. Komisi Perolehan Sepeda Motor (KSPM) 

8. Komisi Perolehan Mobil (KPM) 

9. Komisi Perolehan Rumah (KPR) 

10. Penghargaan Pin Prestasi  

Distributor yang dapat mencapai jenjang prestasi citramahkota keatas 

berhak mendapatkan penghargaan berupa Pin prestasi. 

11. Penghargaan Sertifikat Prestasi  
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Distributor yang dapat mencapai jenjang citrmahkota keatas juga 

behak mendapatkan penghargaan berupa Sertifikat Prestasi. 

 

Keanggotaan  

Syarat-Syarat Distributor:   

1. Kesempatan untuk menjadi distributor adalah sama untuk setiap orang 

dan tidak tergantung dari jenis kelamin, suku bangsa, 

kewarganegaraan, golongan politik, maupun agama. 

2. Usia minima 17 tahun saat permohonan diajukan, kecuali dalam hal 

pewarisan karena meninggal dunia. 

3. Disponsori oleh distributor yang masih aktif terdaftar sebagai 

distributor. 

4. Membayar biaya pendaftaran seperti yang tercantum dalam daftar 

distributor yang berlaku. 

5. Pemohon tidak dibenarkan menggunakan nama pihak ketiga ataupun 

nama fiktif untuk pendaftaran keanggotaannya. 

6. Pemohon harus merupakan satu individu, tidak boleh atas nama suatu 

perusahaan, koperasi, badan usaha, ataupun kumpulan. 

 

Masa Keanggotaan dan Pengakhiran Keanggotaan 

1. Keanggotaan distributor berlaku untuk jangka waktu yang tidak 

terbatas. 

2. Keanggotaan distributor dapat berakhir dengan syarat-syarat tertentu. 

3. Akibat dari pengakhiran keanggotaan, seluruh downline distributor 

tersebut akan diberikan kepada uplinenya. 

 

Perubahan Data Distributor  

1. Distributor bila menghendaki perubahan data dapat mengisi FPDD 

dengan melampirkan fotocopy katu anggota dan fotocopy karti 

identitas pemohon. 
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2. Perubahan data yang dapat dilayani adalah alamat koresponden, 

telephone, pengiriman komisi, penambahan gelar pada nama, dan 

koorvitas. 

3. Perubahan nama hanya dapat diproses bila dilengkapi dengan 

fotocopy bukti ganti nama dari instansi pemerintah yang berwenang, 

fotocopy kartu identitas yang baru, dan distributor tersebut telah 

melunasi sejumlah biaya untuk penggantian kartu anggota ia beserta 

semua downline langsungnya. 

4. Perubahan upline dan hibah keanggotaan tidak dapat dilakukan 

melalui mekanisme perubahan data distributor. 

 

Pewarisan Keanggotaan  

1. Bila seorang distributor tidak dapat melanjutkan usahanya karena 

meninggal dunia, maka keanggotannya dapat diwariskan kepada ahli 

waris yang ditunjuk berdasarkan surat wasiat yang sah dibuat oleh 

distributor tersebut semasa hidupnya. Jika terjadi tuntutan dari pihak 

lain, perusahaan akan mentaati keputusan akhir dari pengadilan. 

2. Bila si penerima warisan meninggal dunia, maka perusahaan akan 

mengalihkan keanggotaan distributor yang meninggal dunia tersebut 

kepada urutan penerima warisan terdekat sesuai dengan yang berlaku 

di Indonesia. 

3. Jika seorang penerima warisan masih berusia dibawah 17 tahun, maka 

perusahaan akan menunjuk seseorang menjadi walinya sampai si 

penerima tersebut berusia 17 tahu. 

4. Jika si penerima warisan telah menjadi distributor, maka ia wajib 

memilih salah satu keanggotaan dari kedua keanggotaan tersebut, 

yang tidak dipilih dapat dihibahkan atau dijual kepada orang lain. 

 

Penghibahan dan Penjualan Keanggotaan  

a. Keanggotaan distributor dapat dihibahkan atau diperjualberlikan 

kepada orang lain yang memenuhi syarat-syarat menjadi distributor 
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dan orang tersebut tidak terdaftar sebagai distributor RICH dan atau 

tidak sedang dalam masa enam bulan setelah masa pengunduran 

dirinya atau dari kedistributoran RICH 

b. Penghibahan keanggotaan harus diajukan kepada perusahaan secara 

tertulis dengan surat pernyataan hibah  dan bermaterai cukup yang 

ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan disaksikan oleh 

uplinenya atau koovitas, dilampiri dengan FSPD yang diisi dan 

tandatangani oleh penerima hibah, fotocopy kartu identitas si penerima 

hibah atau surat pernyataan kehilangan kartu anggota jika kartu 

anggotanya hilang. 

 

Pensponsoran  

1. Semua distributor berhak mensponsori calon distributor-distributor baru 

diseluruh wilayah hukum Indonesia. 

2. Jumlah distributor yang boleh disponsori tidak terbatas, meskipun 

demikian pemberi sponsor hendaknya memperhatikan kemampuannya 

sendiri untuk membina uplinenya tersebut. 

3. Distributor tidak diperbolehkan memasang iklan untuk mencari 

distributor-distributor baru seolah-olah memberikan suatu lowongan 

pekerjaan baru. 

 

Tugas dan Tanggung Jawab Upline  

1. Seorang upline harus secara kontinyu memberikan bimbingan, 

pelatihan dan dorogan kepada distributor yang disponsorinya sesuai 

dengan RPU dan pelatihan-pelatihan yang diperolehnya dari 

perusahaan. 

2. Memberikan penjelasan yang akurat dan lengkap, baik diminta 

maupun tidak, kepada anggotannya mengenai segala hak, kewajiban, 

kebijaksanaa, aturan, program-program dan promosi-promosi  

perusahaan, sebagaimana diatur dalam RPU, kode etik dan peraturan 
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untuk distributor dan berita-berita resmi yang dikeluarkan oleh 

perusahaan. 

3. Tidak memaksa downlinenya untuk melampaui komitmen keterlibatan 

mereka baik dalam usaha maupun dalam hal pembelian-pembelian 

dari perusahaan. 

 

Harga Beli  

b) Semua pembelian barang harus dilakukan secara tunai. 

c) Untuk pemesanan barang melalui pos/ faksimili, uang harus diterima 

dulu sebelum barang dikirim. 

d) Pembelian belum sah apabila perusahaan belum menerima 

pembayaran, sehingga pembelian distributor tersebut tidak diikutkan 

proses kalkulasi komisi pada periode tersebut. 

e) Perusahaan tidak bertanggung jawab atas pembelian distributor yang 

tidak dilaporkan oleh koorvitas, tetapi akan menindak tegas koorvitas 

yang lalai menurut peraturan perusahaan. 

Jaminan Kepuasan Pelanggan  

1. Jaminan tuju hari uang kembali  

Jaminan ini berlaku apabila seorang konsumen dan atau distributor 

baru merasa terpaksa membeli suatu produk dengan ketentuan-

ketentuan tertentu. 

2. Jaminan mutu  

Jaminan ini dipakai untuk menjamin kualitas, kuantitas, serta kemasan 

produk yang telah dibeli oleh distributor. 
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TIANSI (TIENS) 

A. Profil Perusahaan  

Multilevel marketing memang bukan sesuatu yang asing bagi 

masyarakat Indonesia. Multilevel marketing atau yang disebut network 

marketing adalah pemasaran produk dengan sistem jaringan, yaitu 

produsen membuat jaringan-jaringan untuk memasarkan barangnya. 

Dalam hal ini tidak ada yang bersistem dua kaki, tiga kaki atau lebih 

dari tiga kaki. Sistem pemasaran ini sekarang tidak lagi didominasi 

oleh masyarakat kota besar. Sistem pemasaran jaringan sudah pule 

merambah kedesa-desa. Namun demikian, sistem pemasaran jaringan 

tetap saja menjadi bersifat unik. Apalagi, ada berbagai jenis sistem 

jaringan. Jadi, wajar saja jika masih banyak yang belum begitu 

mengerti dengan sistem pemasaran jaringan. Dalam hal ini saya akan 

mencoba menjelaskan sedikit yang saya ketahui tentang Tianshi.  

Tianshi Group berdiri tahun 1993. Kantor pusatnya berada di 

Hendersen Center Beijing, ibu kota Republik Rakyat China. Pabrik 

utamanya terletak di Pusat Industri Teknologi Modern Tianjin. Pendiri 

Tianshi Group adalah Mr. Li Jinyuan, pada saat berdiri beliau 

menetapkan sebuah motto “Menyehatkan Umat Manusia, Melayani 

Masyarakat” sebagai pedoman perusahaan. Perusahaan ini bergerak 

dalam bidang suplemen kesehatan. Dengan dan besar, beliau 

membeli hak paten bioteknologi modern untuk ekstraksi kalsium 

organic yang dikembangkan oleh akademi Sains China. Tianshi group 

secara aktif melibatkan diri dalam pengembangan riset dan teknologi. 

Dengan membangun pusat penelitian dan leboratorium berskala besar 

untuk menggabubungkan teknologi modern dibidang biologi dengan 

inti perawatan kesehatan dalam kebudayaan China yang telah berusia 

5000 Tahun. Beberapa penghargaan baik dalam dan luar negeri yang 

telah diterima. 

Produk-produk telah memperoleh pengakuan International dan 

sertifikat dalam dari FDA Amerika Serikat. Tianshi Group merupakan 
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perusahaan industri multimedia yang menggabungkan teknologi dan 

perindustrian menjadi satu group. Total asset nya mencapai satu 

milyar dollar RMB. Pabrik utamanya terletak dipusat industri teknologi 

dengan luas tanah 68.000 m2 dan luas bangunan 120.000 m2. Juli 

1995, perusahaan  mengadopsi sistem network marketing dan 

penjualannya meningkat hingga produksinya tidak dapat memenuhi 

permintaan dalam dan luar negeri. Omset penjualannya meningkat dari 

630 juta yuan pada tahun 1996, menjadi 2,12 milyar pada tahun 1997. 

saat ini Tianshi telah mendaftarkan mereknya di 106 negara dan 

mendirikan kantor pemasarannya di USA, Jepang, Kanada, Korea, 

Rusia, dan belasan Negara lainnya. Pabrik-pabrik Tianshi di USA, 

Rusia, dan Afrika Selatan juga sudah mulai beroperasi. 

 

B. Produk  

Diantara produk-produk yang diproduksi oleh perusahaan Tianshi 

adalah : 

1. Nutrient High Calcium Powder  

Dep Kes RI No. BML 862709007156. 

Produk ini menggunakan teknik ekstraksi enzim makhluk hidup 

yang dikembangkan oleh institute sains RRC. Zat kalsium organic 

diekstrak melalui pemprosesan tulang sumsum sapi segar (enzim 

yang diambil dari kalsium tulang), kemudian ditambahkan berbagai 

macam zat gizi. 

Fungsinya : 

a. Untuk usia lebih dari 12 tahun 

b. Mencegah osteoporosis, pengapuran dan menguatkan tulang. 

c. Mengatasi kram, sakit pinggang, wasir dan rematik. 

d. Mengatasi keluhan saat haid dan menjelang menopause. 

e. Menormalkan tekanan darah dan jantung. 

2. Hyperglycemia High Calcium Powder. 

Dep Kes RI No. BML 862709010156 
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Produk ini mempunyai efek penyembuhan yang baik terhadap 

penyakit kencing manis. Hasil pengamatan langsung ilmu 

kedokteran modern selama bertahun-tahun memperlihatkan 

adanya beberapa jenis penyakit manusia yang berkaitan langsung 

maupun tidak langsung dengan kekurangan kalsium. Dan yang 

paling menarik perhatian adalah peningkatan tajam jumlah 

pengidap penyakit kencing manis pada tahun-tahun terakhir. 

Setelah dicari penyebabnya, ternyata keadaan tubuh yang 

kekurangan zat kalsium menghambat produksi insulin secara 

normal. Sedangkan peningkatan gula darah, dan sekresi kelenjar 

gondok yang berlebihan, dapat memicu timbulnya penyakit kencing 

manis. Penambahan zat kalsium dalam jumlah besar dapat secara 

drastis menurunkan laju timbulnya penyakit kencing manis. 

Fungsinya : 

a. Khusus untuk penderita diabetes. 

b. Menormalkan fungsi pancreas untuk mensekresi insulin. 

c. Mengurangi kadar gula dalam darah. 

d. Menekan terjadinya peningkatan protein darah. 

3. Children Nutrient High Calcium Powder. 

Dep Kes RI No. BML 862709012156 

Zat gizi berkadar kalsium tinggi untuk anak-anak sangat berguna 

untuk pertumbuhan otak. Dalam ramuannya ditambahkan zat 

bubuk kuning telur dan laurine yang kaya akan gizi. Zat taurine ini 

sangat bermanfaat untuk pertumbuhan otak, transmisi saraf, daya 

penglihatan, dan kemampuan penyerapan kalsium. Zat lecitin yang 

terkandung dalam bubuk kuning telur lebih baik lagi untuk 

kesehatan otak. Karena produk ini tidak mengandung gula tebu, 

sekaligus juga menghindari terjadinya kelapukan gigi. 

Fungsinya : 

a. Khusus untuk anak-anak usia 1-12 tahun. 

b. Membantu pertumbuhan tulang dan gigi. 
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c. Meningkatkan kecerdasan, daya penglihatan anak dan transmisi 

syaraf. 

d. Mengatasi kaki tipe “O” atau “X” 

4. Antilipemic Tea (ciang ce cha) 

Dep Kes RI No BML 862709005156 

Fungsinya : 

a. Menghancurkan lemak dan membuang racun  

b. Menurunkan asam urat, kolestrol, dan kadar lemak dalam 

darah. 

c. Menstabilkan tekanan darah dan memperlancar darah. 

d. Menurunkan berat badan  

5. Beneficial Casules  

Dep Kes RI No BML 862709008156 

Fungsinya : 

a. Meningkatkan radikal bebas 

b. Menambah oksigen dalam darah  

c. Melancarkan pernafasan dan regenarasi sel  

d. Mencegah dan mengatasi kanker. 

6. Vitality Soft gel Capsule  

Dep Kes RI No BML 862709009156 

Fungsinya : 

a. Menjaga kesehatan kulit dan kecantikan. 

b. Anti oksidan dan menunda proses penuaan. 

c. Mencegah hepatitis  

d. Memperkuat daya ingat anak dan remaja. 

7. Spirulina Capsule  

Fungsinya : 

a. Sebagai nutrisi Vitamin paling lengkap yang dibutuhkan tubuh. 

b. Meningkatkan kekebalan tubuh. 

c. Menambah sirkulasi O2 dalam darah dan otak. 

d. Mengatur keseimbangan sistem organ tubuh. 
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8. Zinc Cream Supplement. 

Fungsinya : 

a. Membantu metabolisme hormone  

b. Mengatasi masalah rambut dan kebotakan. 

c. Mengatasi jerawat dan panas dalam. 

d. Meningkatkan nafsu makan. 

Dan masih banyak produk-produk yang lain. 

 

 

C. Jenjang Karier Distributor  

Peringkat 1. Pendaftaran Rp. 85.000,- 

   Berlaku di tambah dari 86 Negara, dapat diwariskan. 

Peringkat 2. PS = 500 BV (Rp. 500.000,-) 

   Langsung atau akumulasi selama satu bulan. 

Peringkat 3. PS = 2000 BV (Rp. 2000.000,-) 

   Akumulasi sejak bergabung tanpa batas waktu. 

Peringkat 4. Cara 1 

a. Mempunyai 3 orang down line peringkat 3. dengan 

TGS = 10.000 BV 

b. Mempunyai 2 orang down line peringkat 3. dengan 

TGS = 20.000 BV. 

Peringkat 5 Cara 1  

a. Mempunyai 3 orang down line peringkat 4. dengan 

TGS = 40.000 BV. 

Cara 2  

b. Mempunyai 2 orang down line peringkat 4. dengan 

TGS = 80.000 BV. 

Peringkat 6 Cara 1 

a. Mempunyai 3 orang down line peringkat 5. dengan 

TGS = 150.000 BV. 

Cara 2  
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b. Mempunyai 2 orang down line peringkat 5, dengan 

TGS  = 300.000 BV. 

Peringkat 7. Cara 1 

a. Mempunyai 3 orang down line peringkat 6. dengan 

TGS = 500.000 BV 

Cara 2  

b. Mempunyai 2 orang down line peringkat 6. dengan 

TGS  = 1000.000 BV 

 

Peringkat 8. Cara 1  

a. Mempunyai 3 orang down line peringkat 7. dengan 

TGS = 2000.000 BV. 

Cara 2  

b. Mempunyai 3 orang down line peringkat 7. dengan 

TGS = 4000.000 BV. 

Bronz Lion. Mempunyai 2 orang down line peringkat 8. 

Silver Lion. Mempunyai 3 orang down line peringkat 8. 

Gold Lion.  Mempunyai 4 orang down line peringkat 8. 

Dan seterusnya. 
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NETWORKING INDIVIDU 

1. Koko dari Palembang 

Potensi dari daerah Lubuk Linggau di Palembang adalah berupa hasil 

perkebunan atau komoditi yaitu kelapa sawit dan karet. Yang paling 

menonjol adalah dari komoditi kelapa sawit setelah melalui proses 

penghasilan minyak. 

2. Agung dari Klaten 

Potensi dari daerah Klaten adalah beras Rojolele. Beras Rojolele ini 

adalah beras yang harganya tinggi dikarenakan beras ini mempunyai 

kualitas yang bagus. 

3. Fitriana Dwi dari Manado 

Potensi dari daerah Manado adalah masakan khas daerah yang enak 

dan terkenal pedas. Dua diantaranya adalah Tini Tuan dan Milukua 

(jagubf berkuah) 

4. Hamda dari Wajo Sulawesi Selatan 

Potensi yang dimiliki kabupaten Wajo Sulawesi Selatan adalah kain 

sutera. Kain sutera ini nantinya akan dipakai untuk memproduki sarung 

sutera yang dinamakan Lipa Sabbe. 

 

Kesimpulan 

Potensi yang ada di daerah saya (Sleman Yogyakarta) berupa 

kerajinan tangan, batik, dan masakan khas daerah. Saya akan melakukan 

networking dengan beberapa teman saya untuk mengembangkan bisnis 

tersebut. Networking tersebut dilakukan dengan cara saling tukar menukar 

antara potensi yang ada di daerah saya dengan potensi yang dimiliki di 

daerah teman saya. Syarat yang bisa dijadikan networking adalah : 

1. Pelaku networking mau diajak kerjasama, bertanggung jawab, 

berkepribadian baik 

2. Poteni atau produk harus tahan lama mengingat jarak yang jauh. 

3. Potensi tersebut belum ada di daerah saya atau jarang ditemukan 
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4. Bukan merupakan barang yang illegal 

5. Diterima oleh masyarakat yang ada di daerah saya (Sleman 

Yogyakarta). 

6. Harga yang kompetitif dan terjangkau 

7. Untuk barang konsumi, barang sudah terdaftar di Departemen 

Kesehatan 

Dengan melihat syarat-syarat tersebut, maka yang dirasa cocok 

untuk dilakukan networking adalah : 

1. Koko dari Palembang  

Kelapa sawit atau minyak kelapa sawit sangat cocok dipasarkan di 

daerah Sleman Yogyakarta mengingat tidak ada perkebunan kelapa 

sawit di Sleman Yogyakarta dan jarang ada pabrik yang membuat 

minyak kelapa sawit. Kebanyakan dari mereka adalah pabrik yang 

membuat minyak dari buah kelapa.  

2. Hamda dari Sulawesi Selatan 

Mengingat kota Yogyakarta terkenal dengan batik yang 

beraneka ragam mulai dari batik dari bahan kain biasa sampai dengan 

batik dari kain sutera, maka yang cocok dipasarkan dikota ini adalah 

sutera atau kain sutera yang nantinya bisa digunakan sebagai bahan 

dasar pembuatan batik sutera. Maka juga bisa menukarkankomoditi 

tertentu dengan kain batik ataupun hasil kerajinan tangan dari Sleman 

Yogyakarta. Potensi yang dimiliki kabupaten Wajo Sulawesi Selatan 

adalah kain sutera. Kain sutera ini natinya akan dipakai untuk 

memproduksi sarung sutera yang dinamakan Lipa Sabbe.  
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