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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan 

karuniaNya, sehingga Diktat mata pelajaran Kewirausahaan Tingkat III Semester VI 

Tahun Ajaran 2016/2017 dapat kami susun agar dapat dijadikan sebagai penuntun 

dalam melaksanakan tugas selama satu tahun pembelajaran. 

Materi dalam Diktat mata pelajaran Kewirausahaan Tingkat III Semester VI 

Tahun Ajaran 2016/2017 ini adalah mencakup pembahasan yang dibuat sesuai 

dengan silabus tahun 2012. 

Semoga Diktat mata pelajaran Kewirausahaan Tingkat III Semester VI 

Tahun Ajaran 2016/2017 ini dapat bermanfaat dalam melaksanakan proses 

pembelajaran tanpa menggunakan pedoman guru mempunyai kecenderungan 

materi tidak berurutan yang disampaikan hanya berdasarkan apa yang dingat 

bukan berdasarkan kurikulum dan alokasi waktu yang telah ditentukan. 

Penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Sekolah yang 

telah memberikan tugas mengajar dan bimbingan dalam penulisan buku ini. Penulis 

berharap kritik dan saran yang membangun untuk lebih sepurnanya buku pedoman 

ini dan semoga buku ini dapat bermanfaat. Amin... 
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PETUNJUK SISWA 

 

 

1. Bacalah rumusan standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator 

pembelajaran dan tujuan pembelajaran dan kaitannya dengan unit / 

kompetensi lain. 

2. Pelajari dengan seksama materi pembelajaran pada setiap standar 

kompetensi atau kompetensi dasar, dan kerjakan sendiri tugas-tugas dan 

atau pelatihan (task) yang ada didalamnya. 

3. Jika mengalami kesulitan, konsultasikan kepada guru. 

4. Anda akan dinilai pada setiap tahapan belajar, sehingga nilai akhir anda 

tidak hanya ditentukan oleh hasil eVIaluasi. 

5. Kerjakan eVIaluasi setiap unitnya dengan sejujur-jujurnya. 

6. Cocokkan hasil pekerjaan anda dan nilailah kompetensi anda bersama guru. 

7. Diskusikan dengan guru tentang hasil belajar anda. 
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PETUNJUK GURU 

 

 

1. Bacalah rumusan standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator 

pembelajaran dan tujuan pembelajaran dan kaitannya dengan unit / 

kompetensi lain. 

2. Pelajari dengan seksama materi pembelajaran, kalau dirasa ada yang kurang 

memadai, silahkan ditambah atau disesuaikan.  

3. Bimbinglah siswa menjalani/mengerjakan sendiri tugas-tugas maupun 

pelatihan-pelatihannya. 

4. Jika siswa mengalami kesulitan berikan bantuan yang sifatnya rangsanan 

untuk berpikir ke arah pemecahan masalah, bukan diberi jawaban final. 

5. Nilailah siswa pada setiap tahapan belajar, sehingga nilai akhir siswa tidak 

hanya ditentukan oleh hasil eVIaluasi formatif. 

6. Adakan eVIaluasi pada setiap akhir proses pembelajaran setiap standar 

kompetensi atau kompetensi dasar dengan alat eVIaluasi (assessment test) 

yang tersedia atau dengan alat tes yang lain yang sesuai. 

7. Periksalah hasil pekerjaan siswa dan nilailah kompetensi siswa dengan 

seksama dengan tidak tertutup kemungkinan melibatkan siswa sebagai 

pemberi masukan. 

8. Diskusikan hasil belajar dengan siswa itu sendiri untuk menentukan tindak 

lanjut bersama 
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BAB  I 

FAKTOR-FAKTOR PEMBENTUK HARGA & PENETAPAN HARGA 

 

 

1. Pengertian Harga 

Harga adalah jumlah uang yang ditetapkan sebagai penukar suatu produk 

atau jasa. Pengertian yang lebih luas adalah jumlah nilai manfaat pemilikan 

atau penggunaan produk atau jasa yang ditukar oleh konsumen. 

2. Faktor Pembentuk Harga. 

Penetapan harga dipengaruhi oleh berbagai faktor baik faktor internal 

maupun faktor lingkungan eksternal.  

Faktor internal yang mempengaruhi penetapan harga : 

a. Tujuan pemasaran  

b. Strategi  bauran 

c. Biaya 

d. Metode 

Faktor eksternal yang mempengaruhi penetapan harga : 

a. Sifat pasar dan permintaan 

b. Persaingan 

c. Faktor lingkungan lain (perekonomian, pemerintah). 

3. Tujuan Penetapan Harga 

a. Tujuan berorientasi pada laba. 

Perusahaan dapat memilih satu diantara dua tujuan berorientasi pada 

laba dalam kebijaksanaan penetapan harga. Tujuan berorientasi pada 

laba dapat ditempuh dalam periode jangka pendek atau jangka panjang. 

 Mencapai target laba : Sebuah perusahaan dapat menetapkan harga 

produknya untuk mencapai presentasi tertentu dari penjualan atau 

investasinya. 

 Meningkatkan laba : Tujuan memperbesar laba akan lebih 

menguntungkan perusahaan jika diaplikasikan dalam jangka panjang, 

tetapi untuk mengaplikasikan ini perusahaan harus menerima 

kerugian dalam jangka pendek.  

b. Tujuan berorianteasi pada penjualan. 
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 Meningkatkan volume penjualan : meningkatkan volume penjualan 

dengan memberikan diskon atau strategi penetapan harga yang 

agresif lainnya meskipun harus mengalami rugi dalam jangka pendek. 

 Mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar : beberapa 

perusahaan menetapkan harga dengan tujuan untuk 

mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar perusahaan.  

4. Permintaan Hasil Perikanan 

Permintaan dapat didefinisikan sebagai jumlah suatu barang yang akan 

dibeli oleh konsumen pada kondisi, waktu dan harga tertentu. Karena 

pembelian-pembelian pada suatu jangka waktu berubah menurut harga. 

Kita harus mengetahui betul tentang konsumen, berapa banyak dan dimana 

mereka berada. Selain itu waktu juga sangat penting karena permintaan 

berubah-ubah dari waktu ke waktu.  

Faktor harga juga perlu dikhususkan secara jelas karena kesediaan 

konsumen untuk membeli tergantung pada tingkat harga dari barang 

tersebut. 

Faktor-faktor penentu permintaan : 

a. Jumlah konsumen potensial atau penduduk di pasar. 

b. Tingkat pendapatan konsumen 

c. Kebiasaan dan kesenangan konsumsi dari konsumen. 

d. Adanya barang pengganti. 

5. Penawaran Hasil Perikanan 

Penawaran berarti jumlah barang yang tersedia untuk dijual pada berbagai 

tingkat harga pada suatu waktu tertentu dan pada tempat tertentu. 

Penawaran berbeda dengan persediaan (stock). Stock berarti jumlah suatu 

macam barang dengan tidak memperhatikan harga. Sedangkan penawaran 

merupakan jumlah yang tersedia untuk di jual pada harga yang ditentukan. 

Perubahan penawaran hasil perikanan : 

a. Produksi tahunan : produksi tahunan dapat berubah dan mengakibatkan 

perubahan dalam penawaran. Perubahan produksi ini cenderung 

mempengaruhi harga pasar dan menyulitkan dalam penyimpanan dan 

pengangkutan, dan menyebabkan beberapa kesulitan pokok dalam hal 

stabilitasi harga dan pendapatan produsen. 
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b. Produksi musiman : produksi musiman mengalami perubahan yang 

disebabkan oleh pengaruh cuaca dan iklim.  

c. Sifat sudah rusak dari produk : Sifat mudah rusak ini memerlukan 

perhatian khusus dan penilitian secara kontinu untuk mempertahankan 

produk perikanan agar tetap segar. 

Faktor – faktor yang berkaitan dengan perubahan produksi : 

a. Perubahan harga 

b. Kondisi cuaca 

c. Usaha alternatif. 

d. Kenaikan permintaan. 

e. Banyaknya penggunaan alternatif. 

f. Subsidi dan dorongan pemerintah.  

6. Perubahan Harga 

Harga barang dapat berubah akibat perubahan dalam permintaan dan 

penawaran barang bersangkutan : 

a. Perubahan tingkat harga umum 

b. Perubahan siklus 

c. Perubahan musiman 

d. Perubahan kecenderungan menuju satu arah. 

e. Fluktuasi harga jangka pendek 
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS)  

Kelompok  : 

Nama Anggota  : 1. ................................. 4. ............................ 

     2. ................................. 5. ............................ 

     3. ................................. 

A. Kompetensi Dasar : Faktor-faktor pembentuk dan penetapan harga 

 

B. Indikator 

1. Dapat menjelaskan & mengidentifikasi pengertian harga, pembentukan 

& penetapan harga. 

 

C. Prosedur Kerja 

1. Silahkan membentuk kelompok secara berpasangan dengan teman 

disebelahnya (tiap kelompok 2 orang). 

2. Salah satu siswa dari pasangan tersebut menceritakan materi yang baru 

diterima dari guru sesuai dalam LKS dan pasangannya mendengar 

sambil membuat catatan-catatan kecil, kemudian berganti peran.  

3. Tiap-tiap kelompok (pasangan), melakukan hal yang sama sesuai 

dengan masalah dalam LKS. 

4. Siswa secara bergiliran atau diacak untuk menyampaikan hasil 

wawancaranya dengan teman pasangannya. 

5. Kesimpulan hasil penyelesaian LKS merupakan kesepakatan diantara 

anggota dalam satu kelompok. 

6. Diskusi dilakukan secara sopan dan santun, sehingga tidak ada anggota 

kelompok yang memaksakan pendapat dan mau menang sendiri atau 

berbicara secara kasar dan mau mendengarkan pendapat orang lain. 

7. Mintalah penjelasan guru, apabila kelompok mengalami kesulitan dalam 

menentukan hasil atau ada perbedaan pendapat yang tidak terselesaikan 

dalam kelompok. 
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D. Informasi 

 

Harga adalah jumlah uang yang ditetapkan sebagai penukar suatu produk 

atau jasa. Pengertian yang lebih luas adalah jumlah nilai manfaat pemilikan 

atau penggunaan produk atau jasa yang ditukar oleh konsumen. 

 

E. Masalah 

1. Coba anda jelaskan faktor-faktor pembentuk harga ? 

2. Coba anda jelaskan Tujuan penetapan harga ? 

3. Coba anda jelaskan kenapa sampai terjadi perubahan harga ? 

 

F. Analisa Masalah 

Yang diketahui dari masalah Yang ingin diketahui dari masalah 

  

 

G. Pembahasan  

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

. 

 

 



S U P M  W A I H E R U  A M B O N  | 15 

Diktat : Kewirausahaan TK III Semester VI 
Tahun Pelajaran 2016 / 2017 

UJIAN KOMPETENSI I 

PETUNJUK UMUM 

1. Tulislah lebih dahulu nama anda pada kertas lembar jawaban yang telah 

disediakan. 

2. Bacalah dan fahami dengan cermat setiap kalimat soal. 

 

PETUNJUK KHUSUS 

Untuk soal uraian, diharapkan saudara dapat menjelaskan dengan benar soal 

dibawah ini  ? 

1. Coba anda jelaskan faktor-faktor pembentuk harga ? 

2. Coba anda jelaskan Tujuan penetapan harga ? 

3. Coba anda jelaskan kenapa sampai terjadi perubahan harga ? 

 

LEMBAR PENILAIAN 

  Jawaban soal uraian diberi nilai / skor 100 dengan rincian nilai sebagai 

berikut : 

1. Menjawab semua nilainya 100 (seratus) 

2. Menjawab 1 skor nilainya 40 (tiga puluh lima) 

3. Menjawab  2 skor nilainya 80  (Enam puluh lima) 

4. Tidak dapat menjawab nilainya 0 (nol) 
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BAB III 

PASAR DAN PEMASARAN 

 

 

1. Pengertian Pasar dan Pemasaran 

 

Pasar adalah tempat dimana terjadi transaksi antara pembeli dan penjual, 

sehingga terjadi proses permintaan dan penawaran terhadap barang/produk. 

Istilah Tata Niaga atau Pemasaran sering kita dengar dalam perbincangan 

sehari-hari di negeri kita,  Tata Niaga atau Pemasaran ini berasal dari 

perkataam “ marketting”. Dimana secara harafiah pengertian “marketting” 

adalah pemasaran. Kata market sendiri berarti pasar, sehingga penjabaran 

kata “marketting” mencakup segala kegiatan manusia yang terjadi 

sehubungan dengan pasar. Segala kegiatan disini bukan hanya sekedar 

menjual suatu produk, tetapi dimulai dari mengidentifikasi kebutuhan 

konsumen, mengembangkan produk yang tepat, menetapkan harga yang 

sesuai, serta melaksanakan distribusi dan promosi secara efektif. Setelah 

melalui tahapan-tahapan “marketting” itu, suatu produk akan diterima oleh 

konsumen di pasar. 

Philip Kotler (2000), seorang guru besar marketting mengatakan bahwa tata 

niaga / pemasaran merupakan kegiatan manusia yang diarahkan untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Kebutuhan 

dan keinginan manusia terkadang merupakan satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan dari kehidupan manusia. 

 

Ditambahkan oleh Pasaribu (2012), bahwa Pemasaran adalah suatu sistem 

dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan 

harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang 

memuaskan kebutuhan pembeli. 
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2. Bentuk – bentuk pasar 

 

Bentuk-bentuk pasar adalah bentuk yang menunjukkan keadaan-keadaan 

obyektif, dimana terjadi pertukaran. Dalam membedakan pasar menurut 

bentuk dipakai kriteria tertua yaitu kriteria dalam jumlah penjual dan pembeli. 

a. Pasar persaingan murni. 

Suatu pasar dikatakan persaingan murni jika mempunyai tiga macam 

sifat yaitu : 

1. Pada pasar tersebut berbagai perusahaan menjual produk tunggal 

yang identik; 

2. Jumlah penjual dan pembeli demikian banyaknya sehingga tidak 

seorangpun diantara mereka dapat mempengaruhi harga produk 

secara berarti. 

3. Penjual dan pembeli leluasa dalam mengambil keputusan-

keputusannya dan tidak ada perjanjian antara satu dengan yang lain. 

b. Pasar monopoli dan monopsoni 

Pasar monopoli adalah situasi pasar dimana seorang atau sekelompok 

penjual mempunyai pengaruh besar atas penawaran produk tertentu 

sehingga dapat menentukan harga. 

Pasar monopsoni adalah situasi pasar yang akan dijumpai apabila 

terdapat seorang / sebuah badan pembeli untuk benda tertentu sehingga 

dapat mempengaruhi permintaan dan harga barang tersebut. 

c. Pasar persaingan monopolistik 

Pasar persaingan monopolistik adalah situasi pasar terdapat sejumlah 

besar penjual barang tertentu tetapi diantaranya ada penjual yang dapat 

mempengaruhi penjualan dari setiap penjual lainnya hingga timbul suatu 

reaksi. 

3. Tingkatan pasar. 

a. Pasar Lokal 

Pasar lokal ini sering disebut juga pasar pengumpul lokal atau pasar 

petani. Pasar ini dijumpai di daerah atau disekitar tempat produksi di luar 

kota besar, selain itu di pasar lokal ini banyak dijumpai pedagang yang 

mengumpulkan hasil produksi seperti tengkulak, pedagang besar, 

pedagang besar perantara dan kadang-kadang perkumpulan koperasi 
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yang membeli hasil perikanan dari nelayan atau petani ikan untuk dikirim 

ke pasar sentral atau pembeli lainnya. 

b. Pasar sentral. 

Pasar sentral sering pula dinamakan pasar terminal merupakan pusat-

pusat perdagangan, pasar ini menerima barang dari pasar lokal atau 

langsung dari nelayan dan petani ikan. Pasar ini biasanya dijumpai di 

Kota-kota besar atau tempat pengumpulan lainnya. Sebagian dari produk 

yang ditampung di pasar ini dijual kepada pabrik pengolahan, sebagian 

kepada pedagang perantara eceran untuk konsumsi lokal dan sebagian 

besar dikirim ke Kota lain untuk dijual kepada pedagang eceran di kota 

tersebut atau restoran. 

c. Pasar ekspor impor. 

Pasar ini disebut juga pasar pelabuhan, merupakan pasar pusat bagi 

barang-barang yang akan dikirim keluar negeri atau ke pulau-pulau dan 

barang-barang yang berasal dari impor. 

d. Pasar eceran. 

Pasar eceran merupakan pusat perdagangan dimana pedagang eceran 

menjual barang dagangannya dalam jumlah kecil kepada konsumen 

akhir secara langsung. 

 

4. Informasi pasar 

Fungsi informasi pasar mencakup tindakan-tindakan seperti berikut : 

a. Pengumpulan informasi (fakta-fakta dan gejala-gejala yang timbul sekitar 

arus barang di masyarakat). 

b. Komunikasi (penyampaian serta penyebaran) informasi kepada pihak 

yang membutuhkan. 

c. Penafsiran (interpretasi) secara hati-hati atas informasi yang 

berhubungan dengan problema-problema yang dipecahkan oleh pihak 

yang bersangkutan. 

d. Pengambilan keputusan sesuai dengan rencana dan kebijaksanaan 

perusahaan, badan atau orang bersangkutan. 

Informasi pasar sangat penting diantara faktor-faktor yang mendeterminasi 

apa yang diproduksi, dimana, apabila, bagaimana dan untuk siapa produk 
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dijual dengan keuntungan terbaik. Karenanya informasi pasar penting untuk 

mengurangi resiko yang dapat terjadi bagi pengusaha. 

Masalah yang dihadapi dalam pengumpulan informasi pasar dapat didekati 

dengan tiga sumber prinsipil : 

a. Analisa catatan intern suatu perusahaan. 

b. Publikasi dari pemerintah, trade association atau badan lainnya, 

c. Usaha-usaha penelitian pasar spesifik yang dilakukan perusahaan 

bersangkutan. 

 

5. Strategi pemasaran 

 

Strategi pemasaran adalah suatu rencana yang memungkinkan perusahaan 

dalam memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki dengan sebaik-baiknya 

untuk mencapai tujuan perusahaan. Strategi pemasaran terdiri dari unsur : 

a. Seleksi dan analisis pasar sasaran. 

Perusahaan mengembangkan dan menjaga keesuaian bauran 

pemasaran untuk kebutuhan khusus guna memenuhi permintaan 

sekelompok orang (pasar sasaran). Perusahaan memepelajari pasar 

potensial untuk mengetahui pengaruh yang mungkin terjadi pada 

penjualan, biaya dan laba perusahaan. 

b. Menciptakan dan menjaga kesesuaian bauran pemasaran, perpaduan 

antara produk, harga, distribusi dan promosi. 

Sebuah perusahaan mengendalikan empat unsur penting pemasaran 

yang harus dipadukan dengan suatu cara untuk mencapai pasar 

sasaran. Keempat unsur tersebut adalah produk, harga produk, 

pemilihan cara distribusi dan promosi produk. 

Produk meliputi keputusan tentang desain produk, cap, kemasan dan 

garansi. Harga berkaitan dengan harga dasar dan diskon. Distribusi tidak 

hanya berkaitan dengan transportasi dan pergudangan tetapi juga 

pemilihan perantara.  

c. Perencanaan pasar yang strategis 

Pengembangan strategi pasar dimulai dengan penilaian lingkungan 

pemasaran setiap informasi yang berhubungan dengan lingkungan 
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pemasaran dihimpun dan dinalaisis, kemudian tujuan pemasaran dirinci 

untuk dirumuskan dan kemudian dikembangkan. 

Selanjutnya, pasar sasaran diseleksi dan bauran pemasaran di desain 

untuk menjangkau pasar tersebut. Produk, penatapan harga, distribusi 

dan strategi promosi perlu dikoordinasikan menjadi suatu bauran yang 

terpadu. Langkah terakhir dalam perencanaan ini adalah mengevaluasi 

pelaksanaan strategi pemasaran.  

 

LEMBAR KERJA SISWA (LKS)  

Kelompok  : 

Nama Anggota  : 1. ................................. 4. ............................ 

     2. ................................. 5. ............................ 

     3. ................................. 

A. Kompetensi Dasar : Pasar dan Pemasaran 

 

B. Indikator 

1. Dapat Pemahaman pengertian bentuk2 tingkatan pasar 

2. Dapat Pendekatan yang berkaitan dengan informasi pasar. 

3. Dapat menetapkan strategi pemasaran 

 

C. Prosedur Kerja 

1. Silahkan membentuk kelompok secara berpasangan dengan teman 

disebelahnya (tiap kelompok 2 orang). 

2. Salah satu siswa dari pasangan tersebut menceritakan materi yang baru 

diterima dari guru sesuai dalam LKS dan pasangannya mendengar 

sambil membuat catatan-catatan kecil, kemudian berganti peran.  

3. Tiap-tiap kelompok (pasangan), melakukan hal yang sama sesuai 

dengan masalah dalam LKS. 

4. Siswa secara bergiliran atau diacak untuk menyampaikan hasil 

wawancaranya dengan teman pasangannya. 
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5. Kesimpulan hasil penyelesaian LKS merupakan kesepakatan diantara 

anggota dalam satu kelompok. 

6. Diskusi dilakukan secara sopan dan santun, sehingga tidak ada anggota 

kelompok yang memaksakan pendapat dan mau menang sendiri atau 

berbicara secara kasar dan mau mendengarkan pendapat orang lain. 

7. Mintalah penjelasan guru, apabila kelompok mengalami kesulitan dalam 

menentukan hasil atau ada perbedaan pendapat yang tidak terselesaikan 

dalam kelompok. 

 

D. Masalah 

1. Jelaskan bentuk2 tingkatan pasar 

2. Pendekatan yang berkaitan dengan informasi pasar. 

3. Coba dijelaskan strategi2 pemasaran 

 

E. Analisa Masalah 

Yang diketahui dari masalah Yang ingin diketahui dari masalah 
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F. Pembahasan  

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

............................................................................................. 

 

UJIAN KOMPETENSI II 

PETUNJUK UMUM 

1. Tulislah lebih dahulu nama anda pada kertas lembar jawaban yang telah 
disediakan. 

2. Bacalah dan fahami dengan cermat setiap kalimat soal. 
 
 
PETUNJUK KHUSUS 

Untuk soal uraian, diharapkan saudara dapat menjelaskan dengan benar soal 

dibawah ini  ? 

 

1. Jelaskan bentuk2 tingkatan pasar 

2. Pendekatan yang berkaitan dengan informasi pasar. 

3. Coba dijelaskan strategi pemasaran 

  

LEMBAR PENILAIAN 

  Jawaban soal uraian diberi nilai / skor 100 dengan rincian nilai sebagai 

berikut : 

1. Menjawab semua nilainya 100 (seratus). 

2. Menjawab 1 skor nilainya 40 (tiga puluh lima) 

3. Menjawab  2 skor nilainya 80  (Enam puluh lima) 

4. Tidak dapat menjawab nilainya 0 (nol) 
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BAB III 

BIAYA DAN MARGIN TATANIAGA 

 

 

1. Konsep Biaya Tataniaga 

Istilah biaya tataniaga yang digunakan dalam tulisan ini mencakup jumlah 

pengeluaran perusahan perikanan (yang dikeluarkan oleh nelayan atau 

petani ikan) untuk keperluan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan 

dengan penjualan hasil produknya dan jumlah pengeluaran oleh lembaga 

tataniaga (badan perantara) dan laba (profit) yang diterima oleh badan 

bersangkutan. 

Sebenarnya pemberian defenisi yang tegas untuk biaya tataniaga sukar 

untuk dicapai, karena adanya kesulitan dalam konsep pembahasan fungsi 

tataniaga di lain pihak. Jadi pembatasan yang tegas antara konsep kegiatan 

produksi dan kegiatan tataniaga dari suatu perusahaan adalah penting sekali 

bagi perumusan-perumusan biaya produksi dan biaya tataniaga. 

Untuk menjelaskan konsep ini diambil contoh usaha perikanan tambak dan 

usaha penangkapan ikan laut di Indonesia. Dalam arti teknis, makan 

penangkapan ikan di tambak adalah kegiatan akhir daripada kegiatan suatu 

produksi. Tetapi kenyataan menunjukan bahwa kebanyakan petani tambak 

menjual hasil usahanya yang belum di panen kepada pedagang pengumpul 

dan panen dilakukan oleh pedagang pengumpul bersangkutan. Pada kasus 

seperti ini panen harus dipandang sebagai kegiatan tataniaga, dan 

karenanya ongkos yang dikeluarkan untuk keperluan panen harus 

dipandang sebagai biaya tataniaga. 

Pada usaha penangkapan ikan laut makan handling dan pengangkut hasil 

tangkapan oleh nelayan ke pelabuhan (tempat pendaratan ikan) dapat di 

pandang sebagai kegiatan penangkapan atau sebagai kegiatan tataniaga. 

Bila kegiatan ini dipandang sebagai bagian daripada kegiatan penangkapan 

maka pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan kegiatan ini dipandang 

sebagai biaya produksi, dan dipandang sebagai kegiatan tataniaga maka 

pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan ini dipandang sebagai biaya 

tataniaga. 
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2. Margin Tataniaga 

Biaya tataniagan suatu macam produk biasanya diukur secara kasar dengan 

margin dan spread. Margin adalah suatu istilah yang digunakan untuk 

menyatakan perbedaan harga yang dibayar kepada penjual pertama dan 

harga yang dibayar oleh pembeli terakhir. 

Pada suatu perusahaan (Firm) istilah margin merupakan sejumlah uang 

yang ditentukan secara internal accounting, yang diperlukan untuk menutupi 

biaya dan laba, dan ini merupakan perbedaan atau spread antara harga 

pembelian dan harga penjualan.  

Apabila margin dinyatakan dalam presentase, maka diperdapat apa yang 

disebut Mark-up. Mark-up adalah suatu persentase margin (margin dalam 

bentuk persentase) yang dihitung atas dasar pokok penjualan (cost of goods 

sold) atau atas dasar harga penjualan eceran sesuatu benda. 

Istilah spread digunakan juga untuk menyatakan perbedaan dua tingkat 

harga dan menunjukan jumlah uang yang diperlukan untuk menutupi biaya 

barang-barang di antara dua tingkat pasar, misalnya antara pasar lokal 

(pasar pengumpulan lokal) dan dasar grosir (wholesaler market) atau antara 

pasar grosir dan pasar eceran. 

 

3. Efisiensi Tataniaga 

Pengertian efisiensi tataniaga yang dimaksudkan oleh pengusaha swasta 

berbeda dengan yang dimaksud oleh konsumen. Perbedaan ini timbul 

karena adanya kepentingan antara pengusaha dan konsumen. Pengusaha 

menganggap suatu sistem tataniaga efisien apabila penjualan produknya 

dapat mendatangan keuntungan tinggi baginya. Sebaliknya konsumen 

menanggap sistem tataniaga efisien apabila konsumen mudah mendapatkan 

barang yang diinginkan dengan harga rendah.  

Jadi, untuk pembahasan efisiensi tataniaga orang perlu melihat dari sudut 

pandangan pengusaha dan dari sudut pandangan sosial. Dari sudut 

pandangan pengusaha swasta, yang tujuan utamanya memperhatikan 

masalah-masalah perusahaannya, pembahasan efisiensi tataniaga ditujukan 
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untuk mencapai suatu keuntugan (profit) kompetitif dengan biaya lebih 

rendah dan jasa (layanan) lebih baik.  

Efisiensi tataniaga yang tertuju pada pemenuhan keputusan konsumen 

(masyarakat) disebut efisiensi sosial dari tataniaga. Efisiensi sosial ini 

berhubungan dengan penetapan hubungan input dan output dari sistem 

tataniaga. Pengertian output disini adalah jumlah kepuasan konsumen yang 

diciptakan oleh sistem tataniaga, sedangkan input terdiri dari usaha-usaha 

individu untuk menghasilkan kepuasan konsumen sebagai output.  

Mengukur efisiensi sosial sangat sulit bahkan sering tidak tercapai pada 

sasarannya. Kesulitan ini terpusat pada persoalan, yaitu keinginan individu 

yang diartikan dalam tindakan yang tetap berbentuk perasaan dan tidak 

terdapat jawaban yang definitif untuk menyatakan apa yang benar dalam hal 

pemilihan seseorang konsumen dan siapa yang memutuskan tentang apa 

yang penting.  

Tetapi menukur efisiensi teknik dan ekonomi lebih mudah dibandingkan 

efisiensi sosial. Selama sasarannya terbatas hingga sesuatu operasi 

tertentu, atau sesuatu perusahaan tertentu, atau hingga sekmen tertentu 

daripada perekonomian bersangkutan, maka ada kemungkinan untuk 

mengukur input seta output secara fisik ataupun secara finansil. Dengan 

demikian dapat diperoleh indek efisiensi teknis atapun efisiensi ekonomis. 

Dalam hal mengukur efisiensi ini para pengusaha menggunakan ratia 

daripada pendapatan dan biaya dihungkan dengan output yang dicapai. 

Pada pengukuran efisiensi ekonomis maka margin tataniaga sering dipakai 

sebagai alat ukuran. 

Banyak orang beranggapan bahwa terdapat terlampau banyak perantara 

yang bersaing pada setiap tindakan dalam proses tataniaga adalah 

pemborosan dan tidak ada gunanya. Mereka beranggapan bahwa jumlah 

perantara yang lebih sedikit yang masing-masing melakukan usaha secara 

lebih luas akan bekerja dengan biaya persatuan lebih rendah, sehingga 

dengan demikian mengurangi biaya tataniaga dan memperbesar efisensi. 

Alasan mereka ini didasarkan atas asumsi bahwa operasi secara besar-

besaran sampai batas tertentu bersifat lebih ekonomis. Tetapi perlu didasari 

bahwapengurangan perusahaan perantara yang bersaing menyebabkan 

para konsumen makin berkurang pilihannya terhadap perantara bahkan 
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konsumen terpaksa menerima layanan (service) lebih buruk dan produk 

bermutu rendah (inferior). 

Ada pula anggapan bahwa terlampu banyak perantara yang bekerja pada 

saluran tataniaga secara vertikal akan menambah biaya tataniaga, dan 

sebaliknya maka sedikit perantara maka makin cepat. Makin murah dan 

makin efisien barang-barang dilevel para konsumen. Tetapi jangan 

dilupakan bahwa keuntungan yang diperoleh dengan adanya pembagian 

kerja, berlaku pula dalam bidang tataniaga.  

Kurangan pengetahuan dari konsumen tentang produk yang dibeli 

merupakan salah satu sebab tidak efisien sistim tataniaga. Bila konsumen 

membeli produk inferior tanpa mengenalnya lebih dahulu atau membelinya 

secara irrasionil dengan harga tinggi dibandingkan dengan produk 

superiordengan harga rendah, maka tindakan mereka membantu 

bertahannya perusahaan yang kurang efisien, dan membuat mundurnya 

perusahaan yang lebih efisien.  

Banyak orang yang melaksanakan kegiatan dalam tataniaga segera dapat 

menerima bahwa efisiensi tataniaga itu dapat ditingkatkan. Banyak cara 

yang dapat ditempuh untuk meningkatkan efisiensi tataniaga. Cara-cara 

yang dapat ditempuh untuk meningkatkan efisiensi tataniaga sebagai berikut 

: 

a. Menghilangkan persaingan yang tidak bermanfaat. 

b. Mengurangi jumlah midlemen pada saluran vertikal. 

c. Memakai metode cooperative. 

d. Memberi bantuan kepada konsumen. 

e. Standardisasi dan simplifikasi. 

Tetapi cara-cara tersebut belum memberikan hasil (yaitu meningkatkan 

efisiensi) secara adil, dan kadang-kadang dapat terjadi in-efisiensi).  
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS)  

Kelompok  : 

Nama Anggota  : 1. ................................. 4. ............................ 

     2. ................................. 5. ............................ 

     3. ................................. 

A. Kompetensi Dasar : Biaya dan Margin Tataniaga 

 

B. Indikator 

1. Dapat menjelaskan & mendiskusikan biaya, margin dan efisiensi 
tataniaga.  

 
C. Prosedur Kerja 

1. Silahkan membentuk kelompok secara berpasangan dengan teman 

disebelahnya (tiap kelompok 2 orang). 

2. Salah satu siswa dari pasangan tersebut menceritakan materi yang baru 

diterima dari guru sesuai dalam LKS dan pasangannya mendengar 

sambil membuat catatan-catatan kecil, kemudian berganti peran.  

3. Tiap-tiap kelompok (pasangan), melakukan hal yang sama sesuai 

dengan masalah dalam LKS. 

4. Siswa secara bergiliran atau diacak untuk menyampaikan hasil 

wawancaranya dengan teman pasangannya. 

5. Kesimpulan hasil penyelesaian LKS merupakan kesepakatan diantara 

anggota dalam satu kelompok. 

6. Diskusi dilakukan secara sopan dan santun, sehingga tidak ada anggota 

kelompok yang memaksakan pendapat dan mau menang sendiri atau 

berbicara secara kasar dan mau mendengarkan pendapat orang lain. 

7. Mintalah penjelasan guru, apabila kelompok mengalami kesulitan dalam 

menentukan hasil atau ada perbedaan pendapat yang tidak terselesaikan 

dalam kelompok. 

 

 

D. Masalah 

1. Coba anda jelaskan tentang margin tataniaga ? 
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E. Analisa Masalah 

Yang diketahui dari masalah Yang ingin diketahui dari masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Pembahasan  

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

............................................................................................. 

UJIAN KOMPETENSI III  

PETUNJUK UMUM 

1. Tulislah lebih dahulu nama anda pada kertas lembar jawaban yang telah 
disediakan. 

2. Bacalah dan fahami dengan cermat setiap kalimat soal. 
 
 
PETUNJUK KHUSUS 

Untuk soal uraian, diharapkan saudara dapat menjelaskan dengan benar soal 

dibawah ini  ? 

1. Coba anda jelaskan tentang margin tataniaga ? 
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LEMBAR PENILAIAN 

  Jawaban soal uraian diberi nilai / skor 100 dengan rincian nilai sebagai 

berikut : 

1. Menjawab satu nilainya 100 (seratus) 
2. Tidak dapat menjawab nilainya 0 (nol) 
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BAB IV 

TEKNIK MENJUAL 

 

 

Menjual kepada prospek merupakan tujuan dari aktivitas personal selling. 

Prospek yang telah membeli suatu produk atau jasa yang ditawarkan dalam 

personal selling kemudian disebut pembeli. Prospek adalah orang atau 

perusahaan yang memerlukan produk, mempunyai kemampuan untuk membeli.  

 

Mencari dan mengidentifikasikan prospek disebut aktifiatas prospecting. 

Aktifitas ini harus dilakukan dengan cermat. Prospekting yang tidak didukung 

dengan teknik yang memadai ibarat memmancing di dalam sumur. Prospek 

harus dipilih dengan teliti agar tercapai kesuksesan dalam menjual. Kunjungan 

pada prospek yang tepat dan mengajukan mereka untuk membeli akan 

menghasilkan pesanan meskipun presentasi penjualan yang dilakukan kurang 

tepat, pengetahuan tentang produk perusahaan kurang memadai.  

 

1. Mengetahui Kualifikasi Prospek 

Pengalaman wiraniaga menunjukkan kadang-kadang orang membeli suatu 

produk pada saat sangat membutuhkan. Ada pula orang yang membeli 

suatu produk yang tidak diperlukan semata berdasarkan rasa ingin karena 

mempunyai uang. Ada juga prospek yang memesan perlengkapan yang 

lebih mahal, tapi setelah mesin yang dipesan dikirim harganya tidak dibayar. 

Dari ilustrasi ini dapat disimpulkan bahwa kualifikasi prospek harus dilakukan 

dengan mengetahui kebutuhannya. 

2. Metode dan Teknik Prospekting 

Ada beberapa cara sistematis untuk mengkualifikasikan prospek. Rencana 

yang akan dibuat harus didasarkan pada wilayah, wiraniaga, dan produk. 

Pada umumnya wiraniaga bekerja dengan metode prospekting sebagai 

berikut : 

a. Metode Pusat Pengaruh 

Wiraniaga yang mempunyai kenalan orang berpengaruh, seperti dokter, 

pengacara, pengusaha, atau pejabat pemerintahan dapat meminta 

bantuan mereka dalam mencari prospek uang potensial. Pada umumnya 
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mereka anggota berbagai klub atau organisasi baik formal atau informal 

sehingga dapat dijadikan sebagai pusat informasi prospek. 

b. Metode Rantai Brsambung 

Pada metodi ini prospek ditunjukan oleh pembelian yang puas dengan 

yang dibeli. Penawaran produk akan lebih kuat apabila disertai dengan 

bukti tertulis berupa memo atau surat pujian yang ditandatangani oleh 

pembeli yang berpengaruh terhadap prospek.  

 

LEMBAR KERJA SISWA (LKS)  

Kelompok  : 

Nama Anggota  : 1. ................................. 4. ............................ 

     2. ................................. 5. ............................ 

     3. ................................. 

A. Kompetensi Dasar : Teknik Menjual 

 

B. Indikator 

1. Dapat menjelaskan & mengidentifikasi teknik menjual. 
 

C. Prosedur Kerja 

1. Silahkan membentuk kelompok secara berpasangan dengan teman disebelahnya 

(tiap kelompok 2 orang). 

2. Salah satu siswa dari pasangan tersebut menceritakan materi yang baru diterima 

dari guru sesuai dalam LKS dan pasangannya mendengar sambil membuat 

catatan-catatan kecil, kemudian berganti peran.  

3. Tiap-tiap kelompok (pasangan), melakukan hal yang sama sesuai dengan 

masalah dalam LKS. 

4. Siswa secara bergiliran atau diacak untuk menyampaikan hasil wawancaranya 

dengan teman pasangannya. 

5. Kesimpulan hasil penyelesaian LKS merupakan kesepakatan diantara anggota 

dalam satu kelompok. 

6. Diskusi dilakukan secara sopan dan santun, sehingga tidak ada anggota 

kelompok yang memaksakan pendapat dan mau menang sendiri atau berbicara 

secara kasar dan mau mendengarkan pendapat orang lain. 

7. Mintalah penjelasan guru, apabila kelompok mengalami kesulitan dalam 

menentukan hasil atau ada perbedaan pendapat yang tidak terselesaikan dalam 

kelompok. 
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Informasi 

 

Harga adalah jumlah uang yang ditetapkan sebagai penukar suatu produk atau jasa. 

Pengertian yang lebih luas adalah jumlah nilai manfaat pemilikan atau penggunaan 

produk atau jasa yang ditukar oleh konsumen. 

 

D. Masalah 

1. Coba anda jelaskan teknik menjual suatu produk ? 

 

E. Analisa Masalah 

Yang diketahui dari masalah Yang ingin diketahui dari masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Pembahasan  

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................. .................

.................................................................................................................. .............................

...............................................................................................................................................

......... 
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UJIAN KOMPETENSI IV 

 

PETUNJUK UMUM 

1. Tulislah lebih dahulu nama anda pada kertas lembar jawaban yang telah 
disediakan. 

2. Bacalah dan fahami dengan cermat setiap kalimat soal. 
 
 

PETUNJUK KHUSUS 

Untuk soal uraian, diharapkan saudara dapat menjelaskan dengan benar soal dibawah ini  

? 

 

1. Coba anda jelaskan tentang teknik menjual suatu produk ? 

 

 

LEMBAR PENILAIAN 

  Jawaban soal uraian diberi nilai / skor 100 dengan rincian nilai sebagai 

berikut : 

1. Menjawab satu nilainya 100 (seratus) 
2. Tidak dapat menjawab nilainya 0 (nol 
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