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VISI DAN MISI  

UNIVERSITAS IMELDA MEDAN  

VISI 

Menjadi pusat ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan karakter 

kewirausahaan sehingga mampu menghasilkan produk-produk yang dapat 

bersaing di Tingkat Nasional pada tahun 2024 

MISI 

1. Menyelenggarakan pembelajaran yang efektif sesuai Standar Nasional 

Perguruan Tinggi (SNPT) dan KKNI, terintegrasi dengan hasil-hasil 

penelitian dan pengabdian masyarakat terkini untuk menghasilkan lulusan 

sesuai profil yang diharapkan 

2. Melaksanakan penelitian ilmiah dan dipublikasikan secara nasional dan 

internasional. 

3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang terstruktur dan mengacu pada 

hasil penelitian. 

4. Membangun kerjasama produktif dengan berbagai institusi pendidikan dan 

industri di Kota Medan, Sumatera Utara dan provinsi lainnya dalam 

pelaksanaan praktek, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. 
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TUJUAN: 

1) Melaksanakan pengelolaan tridarma perguruan tinggi dengan sumber daya manusia yang 

memiliki kemampuan profesional dalam bidangnya serta keunggulan dalam soft skill 

kewirausahaan. 

2) Menciptakan kualitas pembelajaran dengan program bermuatan soft skill pengembangan 

karakter kewirausahaan dalam rangka menciptakan lulusan profesional dan inovatif yang 

memiliki kompetensi akademik dan daya saing. 

3) Menyediakan fasilitas sarana dan  prasarana yang bermutu  sesuai dengan  standar kebutuhan 

dan perkembangan IPTEK 

4) Menyelenggarakan pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa guna menghasilkan karya-

karya inovatif yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

memberikan solusi permasalahan stakeholder. 

5) Menyelenggarakan pelaksanaan pengabdian masyarakat oleh dosen dan mahasiswa yang 

bermanfaat secara nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa. 

6) Menyelenggarakan proses penjaminan mutu sesuai dengan standar internal dan eksternal. 

7) Menyelenggarakan layanan IT untuk mendorong inovasi program dan layanan. 

8) Menyelenggarakan pengembangan institusi dan penambahan program studi baru sesuai 

dengan perkembangan IPTEK dan kebutuhan stakeholder. 

9) Menyelenggarakan kerjasama dan perluasan networking tingkat nasional. 
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SASARAN: 

1) Terciptanya SDM yang berkualitas dan handal dalam mengelola tridharma perguruan tinggi 

dan melaksanakan tugas dan fungsi di UIM. 

2) Terciptanya kualitas pembelajaran dengan program bermuatan soft skill dan pengembangan 

karakter kewirausahaan dalam rangka menciptakan lulusan profesional dan inovatif yang 

memiliki kompetensi akademik dan daya saing. 

3) Tersedianya fasilitas sarana dan  prasarana yang bermutu  sesuai dengan  standar kebutuhan 

dan perkembangan IPTEK. 

4) Terselenggaranya pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa guna menghasilkan karya-

karya inovatif yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

memberikan solusi permasalahan stakeholder. 

5) Terselenggaranya pelaksanaan pengabdian masyarakat oleh dosen dan mahasiswa yang 

bermanfaat secara nyata, dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa. 

6) Terselenggaranya proses penjaminan mutu sesuai dengan standar internal dan eksternal. 

7) Terselenggaranya layanan IT untuk mendorong inovasi program dan layanan. 

8) Terselenggaranya pengembangan institusi dan penambahan program studi baru sesuai dengan 

perkembangan IPTEK dan kebutuhan stakeholder. 

9) Terselenggaranya kerjasama dan perluasan networking tingkat nasional. 
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VISI DAN MISI 

D3 PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN 

UNIVERSITAS IMELDA MEDAN 

 

VISI 

Adapun Visi D-III Perekam dan Informasi Kesehatan yaitu “Menjadi prodi yang 

unggul dalam bidang manajemen rekam medis dan informasi kesehatan (RMIK) 

berbasis teknologi infomasi yang mengedepankan karakter kewirausahaan 

sehingga mampu bersaing di tingkat nasional pada tahun 2024” 

MISI 

Misi Program Studi D-III Perekam dan Informasi Kesehatan: 

1. Menyelenggarakan pendidikan RMIK berbasis teknologi informasi sesuai dengan standar 

nasional dan kompentensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi. 

2. Mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi RMIK melalui penelitian ilmiah yang dapat 

memberikan solusi dalam pelayanan rekam medik di insitusi pelayanan kesehatan.  

3. Memanfaatkan ilmu RMIK melalui pelaksanaan pengabdian masyarakat untuk menjawab 

tantangan persoalan di berbagai insitusi pelayanan kesehatan. 

4. Memperkuat peran sebagai penyelenggara pendidikan tinggi RMIK melalui kerja sama 

dengan asosiasi profesi, lembaga pendidikan dan institusi lainnya di dalam negeri. 
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TUJUAN 

VMTS disusun bertujuan untuk mewujudkan isu-isu strategis yang sasaran 

utamanya adalah luaran yang berkualitas dan terpakai.  

Adapun tujuan Program Studi D-III Perekam dan Informasi Kesehatan, yaitu: 

1. Menghasilkan lulusan RMIK yang memiliki kompetensi ilmu RMIK berbasis Teknologi 

Informasi sesuai dengan standar nasional dan kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi 

profesi, dan dengan sistem pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan 

pengabdian masyarakat 

2. Menghasilkan penelitian ilmiah di bidang RMIK yang dapat meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi manajemen, pengelolaan data dan penyajian informasi kesehatan 

3. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat yang mampu mendorong terlaksananya  

sistem informasi kesehatan nasional di berbagai institusi pelayanan kesehatan 

4. Menghasilkan kerjasama dengan asosiasi profesi, lembaga pendidikan dan institusi lainnya 

di dalam negeri dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi 
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SASARAN 

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan maka sasaran Program Studi D-III 

Perekam dan Informasi Kesehatan yaitu: 

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia 

2. Pemantapan Proses Belajar 

3. Penyediaan Fasilitas Sarana Prasarana 

4. Pemantapan Penelitian 

5. Pemantapan Pengabdian Kepada Masyarakat 

6. Pemantapan Penjaminan Mutu 

7. Pengembangan IT 

8. Pengembangan Kerja Sama 

 

 

 

 

 



vii

i 

 

KATA PENGANTAR 

 
Puji Syukur tim penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena 

telah memberikan anugerah-Nya sehingga penulis dan tim dapat menyelesaikan 

penyusunan Modul Praktikum Kewirausahaan dengan baik. Modul 

diperuntukkan bagi mahasiswa program studi D-III Perekam dan Infokes UIM 

khususnya pada semester VI sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. 

Dalam penyusunan modul ini kami mendapat bantuan dan dukungan dari 

berbagai pihak, karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada Dr, dr, Imelda 

Liana Ritonga, SKp, M.Pd, MN selaku Rektor Universitas Imelda Medan, Sarida 

Surya manurung,S.Kep,Ns,M.Kes selaku Warek I bagian Kurikulum, dr. Suheri 

Parulian Gultom., M.Kes selaku Kaprodi D-III Perekam dan infokes, seluruh team 

dosen Mata Kuliah Kewirausahaan. 

Buku panduan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami 

mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan modul ini. 

Semoga modul kewirausahaan dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan dosen serta 

bermanfaat bagi semua yang membaca. 

. 
 

Medan,   Februari 2020 

TimPengajar 



ix  

KONTRAK BELAJAR PRAKTIKUM KEWIRAUSAHAAN 

 

 

A. PenjelasanUmum 

Pembelajaran praktik matakuliah kewirausahaan memiliki beban 2 sks. 

Praktikum yang dilakukan di kelas Universitas Imelda Medan (UIM) sesuai 

dengan jadwal yang telah ditentukan. Mahasiswa akan dibimbing oleh dosen 

untuk melakukan setiap tindakan kewirausahaan. Modul ini disusun untuk 

membantu dan menuntun mahasiswa untuk memahami dan mendemonstrasikan 

setiap prosedur tindakan dalam kewirausahaan. Di dalam modul ini mahasiswa 

akan dipandu melakukan latihan praktik secara mandiri yang dapat dilakukan di 

luar jadwalbelajar. 

 
 

B. Ujian SkillLab 

Ujian praktikum skill lab kewirausahaan dilakukan di akhir pembelajaran 

praktikum untuk mengetahui sejauh mana kemampuan/skill yang telah dikuasai 

oleh mahasiswa setelah belajar praktikum. Pada saat praktikum, selain prosedur 

yang dinilai, pemahaman mahasiswa secara teori juga dinilai serta 

pendokumentasian tindakan. 

 

 

C. SistemPenilaian 

Penilaian praktikum sebesar 100% yang meliputi: 

1. Kegiatana Mandiri (10%) 

2. Tugas Terstruktur (10%) 

3. Praktek (20%) 

4. UTS (20%) 

5. UAS (40%)
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D. Tata Tertib Praktikum Kewirausahaan 

1. Datang 15 menit sebelum praktikumdimulai 

2. Memakai seragamkampus 

3. Memakai nametag 

4. Baju atasan menutupi pantat dan tidakketat 

5. Bagi mahasiswa putri: 

a) Baju bawahan longgar dan menutupi matakaki 

b) Memakai jilbab hitam polos, tanpa poni danbuntut 

c) Memakai sepatu tertutup dan berhak rendah bukan sepatu karet, warna 

sepatu hitam, memakai kaoskaki. 

d) Tidak berkuku panjang dan tidak menggunakan pewarnakuku 

e) Memakai seragamakademik 

f) Tidak beranting dan bertato 

6. Mahasiswa sudah siap didalam ruangan maksimal 15 menit sebelum praktikum 

dimulai 

7. Apabila alat, bahan belum disiapkan mahasiswa sebelum 15 menit setelah jam 

praktikum berjalan, maka mahasiswa tidak diizinkan untuk mengikuti 

praktikum. 

 
E. DeskripsiMateri 

Pembelajaran pada panduan pratikum ini mempelajari tentang : 
 

BAB 1 Kegiatan Praktikum 

1 dan 2 

Praktikum Role play perilaku kepemimpinan 

Praktikum Role play etika bisnis dalam 
berwirausaha 

BAB 2 Kegiatan Praktikum 3 Praktikum simulasi penentuan peluang bisnis 
berdasarkan hasil-hasil penelitian, issue dan ide 
bentuk usaha di bidang rekam medik 

BAB 3 Kegiatan Praktikum 

4 dan 5 

Praktikum simulasi Pembuatan analisis SWOT 
kewirausahaan berdasarkan jenis usaha bidang 
rekam medik 

Kegiatan Praktikum 6 
dan 7 

Praktikum simulasi perencanaan usaha dan 
kebutuhan sumber daya manusia untuk 
kewirausahaan berdasarkan jenis usaha bidang 
rekam medik 
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 Kegiatan Praktikum 8 
dan 9 

Praktikum Simulasi Perencanaan keuangan 
dalam kewirausahaan berdasarkan jenis usaha 
bidang rekammedik 

Kegiatan Praktikum 10 Praktikum Simulasi Analisis proyeksi costumer 
berdasarkan jenis usaha bidang rekam medik 

Kegiatan Praktikum 
11,12 

Praktikum Simulasi perencanaan produk dan 
produksi berdasarkan jenis usaha bidang rekam 
medik. 

Kegiatan Praktikum 13 Praktikum Simulasi strategi promosi/marketing 
berdasarkan jenis usaha bidang rekam medik 

BAB 4 Kegiatan Praktikum 14 Praktikum simulasi membuat angket/kuesioner 
kepuasan konsumen 

 
F. Kemampuan/Tujuan Akhir YangDiharapkan 

Pada akhir modul praktikum ini, diharapkan mahasiswa mampu melakukan : 
 

BAB 1 Mampu mempraktekkan jiwa kepemimpinan dalam kewirausahaan di 

bidang rekam medik 

BAB 2 Mampu mempraktekkan peluang bisnis berdasarkan hasil-hasil penelitian, 

issue dan ide bentuk usaha di bidang rekam medik 

BAB 3 Mampu mempraktekkan uji kelayakan bisnis di bidang rekam medik 

meliputi analisa SWOT, kebutuhan sumber daya manusia dan keuangan, 

proyeksi costumer, dan strategi promosi/marketing 

BAB 4 Mampu menggunakan prinsip-prinsip kepuasan konsumen atau user 

dalam usaha bidang rekam medik 
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PETUNJUK PENGGUNAAN 

MODUL PRAKTIKUM 

 

Petunjuk Praktikum 
 

1. Fasilitator (Dosen) memberitahukan topik pembelajaran praktikum sebelum 

dilakukanpraktikum. 

2. Fasilitator (Dosen) mempersilahkan setiap mahasisa untuk mempelajari isi modul 

pada tindakan yang akandipraktikkan 

3. Fasilitator (Dosen) membentukkelompok 

4. Fasilitator (Dosen) mendemonstrasikan prosedurtindakan 

5. Fasilitator (Dosen) mempersilahkan perwakilan dari setiap kelompok untuk 

melakukan simulasi atau re-demonstrasi tindakan dan mempersilahkanmahasiswa 

lain untuk mengamati danmenanggapi 

6. Fasilitator (Dosen) memberikan tanggapan pada demonstrasi yang telah dilakukan 

oleh perwakilan kelompok apakah sesuai dengan SOP di dalammodul 

7. Fasilitator meminta kepada mahasiswa untuk melakukan keterampilan atau 

prosedur tersebut dilakukan sampai selesai dan dapat dikuasai oleh mahasiswa 

(dapat dilakukan di luar jam praktik secara mandiri dengan izin dosen/instruktur 

lab). 

8. Setiap mahasiswa  wajib  mengikuti  praktikum  (100%  kehadiran)  sesuai 

dengan jadwal yang telah disepakati olehfasilitator. 

9. Setiap mahasiswa wajib mengikuti tata tertibpraktikum. 
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GLOSARIUM 
 

 

Kewirausahaan : suatu sikap mental seseorang yang memiliki 
kreativitas, aktif, bercipta daya untuk membuat 
sesuatu yang unik dan baru dan dapat 
bermanfaat bagi banyak orang. 

Kreativitas : menciptakan sesuatu dari yang asalnya tidak 
ada (generating something fromnothing) 

Inovasi : kemampuan untuk menerapkan kreativitas 
dalam rangka memecahkan persolan-persolan 
dan peluang untuk meningkatkan dan 
memperkaya kehidupan 

Kerja Keras : modal keberhasilanseorangwirausaha. Setiap 
pengusaha yang sukses  menempuh kerja keras 
yang sungguh – sungguh dalam usahanya 

Kerjasama : Kerjasama dengan orang lain Kerjasama 
dengan orang lain dapat diwujudkan dalam 
lingkungan pergaulan sebagai langkah 
pertama untuk mengembangkan usaha. 
SEorang wirausaha harus murah hati, mudah 
bergaul, ramah dan disenangi masyarakat dan 
menghindari perbuatanyangmerugikan 
oranglain 

Kepemimpinan : sebuah kemampuan atau kekuatan dalam diri 
seseorang untuk mempengaruhi orang lain 
dalam hal bekerja, dimana tujuannya adalah 
untuk mencapai target (goal) organisasi yang 
telah ditentukan. 

Pemimpin : seseorang yang diberi kepercayaan sebagai 
ketua (kepala) dalam sistem di sebuah 
organisasi/ perusahaan. 
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Partnership : assosiasi secara sukarela dari dua fihak atau 
lebih dengan tujuan mengelola urusan yang 
disepakati, dan secara bersama sama 
menanggung kerugian ataupun memperoleh 
keuntungan 

Negoisasi : bentuk interaksi yang dilakukan untuk 
mencapai suatu kesepakatan. Negosiasi biasa 
dilakukan di antara dua pihak atau lebih dengan 
kepentingan yang saling bertentangan dan 
berkehendak untuk memecahkan masalah yang 
dihadapinyabersama 

Usaha Dagang : badan usaha yang dimiliki oleh satu pemilik, 
tidak ada pembagiagian kepemilikan sham 
karena hanya dimiliki oeh perorangan, selain 
itu juga tidak ada pemisahan antara kekayaan 
pemilik dan kekayaanusaha 

Maatscap : kumpulan dari orang-orang yang biasanya 
memiliki profesi yang sama dan berkeinginan 
untuk berhimpun dengan menggunakan nama 
bersama untuk menjalankan suatu usaha. 

Firma : sebuah bentuk persekutuan usaha untuk 
menjalankan usaha antara dua orang atau lebih 
dengan memakai nama bersama 

Perseroan Komanditer : suatu persekutuan untuk menjalankan suatu 
perusahaan yang dibentuk antara satu orang 
atau lebihdimana sebagian sekutu bertanggungg 
jawab secara terbatas sementara sekutu lainnya 
bertanggungjawab secara tidak terbatas 

Perseroan Terbatas : suatu badan hukum yang berdiri berdasarkan 
perjanjian dengan melakukan kegiatan usaha 
dengan modal tertentu yang terbagi dalam 
saham 
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Customer/konsumen : Setiap orang pemakai barang atau jasa yang 
tersedia pada masyarakat, baik bagi 
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, 
maupun mahkluk hidup lain dan tidak untuk 
diperdagangkan. 

Peluang : Besarnya kemungkinan terjadinya suatu 
peristiwa 

Analisis SWOT : suatu bagian dari proses manajemen _trategic 
perusahaan yang bertujuan untuk 
mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan 
utama perusahaan 

Uji kelayakan : Pengujian terhadap kemampuan kerja, uji 
kepatuhan 

Study kelayakan : Kajian yang dilihat dari berbagai segi aspek 
baik legalitas, aspek teknis, pemasaran, social 
ekonomi, maupun manajemen dan keuangan 
yang hasilnya digunakan untuk mengambil 
keputusan suatu proyek yang dijalankan. 

Product Placement : penempatan produk, jasa, brand atau merek 
yang dilakukan melalui program media tertentu 
bertujuan untuk meningkatkan visibilitas 
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BAB I 

PRAKTIKUM JIWA KEPEMIMPINAN DALAM KEWIRAUSAHAAN 

DI BIDANG REKAM MEDIK 

 

KEGIATAN PRAKTIKUM 1 

PRAKTIKUM SIMULASI PRILAKU KEPEMIMPINAN OTOKRATIS, 

BIROKRATIS, DELEGATIF, PARTISIFATIF 

DALAM BERWIRAUSAHA 

Erlindai., SKM., M.Kes 

 

 
Selamat anda sudah masuk pada tahap pembelajaran praktikum yaitu jiwa 

kepemimpinan dalam kewirausahaan bidang rekam mdis. Disini anda akan mempelajari 

tentang simulasi prilaku kepemimpinan dalam wirausaha bidang rekam medis. 

Selamatbelajar!!!!! 

 

A. Pengertian 

Pengertian Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan dalam diri 

seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam hal bekerja, dimana tujuannya adalah 

untuk mencapai target (goal) organisasi yang telah ditentukan. Sedangkan pengertian 

pemimpin adalah seseorang yang diberi kepercayaan sebagai ketua (kepala) dalam sistem 

di sebuah organisasi/ perusahaan. Menurut Sutarto arti kepemimpinan adalah rangkaian 

aktivitas penataan berupa kemampuan seseorang dalam mempengaruhi perilaku orang lain 

dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam 

kehidupan kelompok masing- masing yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada 

didalam, bukan berada diluar situasi itu Pemimpin harus berusaha agar menjadi bagian 

didalam situasi sosial keiompok atauorganisasinya. 
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B. Tujuan 

Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan mampu Role Play prilaku 

kepemimpinan dalam wirausaha bidang rekam medis. 

 
C.  Persiapan AlatdanBahan 
 

Alatdanbahanyangperludisiapkanantaralain: 
 

1. ModulPerkuliahan 
 

2. Alatuntukmencatat(alattulis) 
 

3. Meja,kursi 

4. Skenario  

5. Alat Peraga 

6. NameTag
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C. Prosedur Role Play 
 

No Langkah-Langkah Role Play Prilaku Kepemimipan 

Dalam Wirausaha 

Keterangan 

1 Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok Skenario adalah  urutan 

cerita yang disusun oleh 

seseorang agar suatu 

peristiwa terjadi sesuai 

dengan yang diinginkan. 

Skenario adalah naskah 

cerita yang ditulis dengan 

istilah-istilah kamera yang 

digunakan sebagai panduan 

untuk pembuatan sebuah 

tayangan (Film, Sinema 

Elektronik/Sinetron, Drama) 

2 Setiap Kelompok diminta untuk mengerjakan skenario 

Role play perilaku kepemimpinan dalam wirausaha, 

Kelompok terdiri dari 

Kelompok 1, Skenario role play prilaku  
kepemimpinanotokratis 

Kelompok 2, Skenario role play prilaku  
kepemimpinanbirokrasi 

Kelompok 3, Skenario role play prilaku  
kepemimpinandelegatif 

Kelompok 4, Skenario role play prilaku  
kepemimpinanpartisipatif 

3 Setiap kelompok diminta mempeljari skenariorole 

playkelompok  satu minggu sebelum praktikum 

dilaksanakan 

4 Ketua kelompok memperkenalkan peran dari masing 
– masing tim kelompok berdasarkan skenario. 

5 Setiap kelompok secara bergantian bermain 

peran/memperagakan  sesuai skenario dari topik yang 

telah disusun oleh kelompok dengan menunjukkan 

ekpresi dan komunikasi sesuai peran masing –

masing. 

6 Padaakhirsessi,prosesrole playdarimasing-

masingkelompokdibahasdan 

didiskusikanterkaitdengankesanpesertadalammelaksana

kanprosesrole playtersebut. 
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E. Hasil Praktikum  

No Judul 

Praktikum 

Link Hasil Praktikum 

1 Role Play 

Kepemimpinan 

otokratis, 

birokrasi, 

delegatif, 

partisipatif 

� Kepemimpinan otokratis adalah kepemimpinan yang kekuasaan 

dan wewenang, sebagai besar mutlak berada pada pimpinan 

(sentralisasi wewenang).  

Coba simak vidio berikut terkait jiwa kepemimpinan 

Otokratis:https://www.youtube.com/watch?v=i8qI5EJT4Rg 

� Kepemimpinan birokrasi didefinisikan sebagai suatu proses 

mempengaruhi para pegawai untuk menyelesaikan suatu 

pekerjaan, dan mengarahkan organisasi agar lebih kompak dan 

kondusif, dengan cara menerapkan konsep, nilai, etika, karakter, 

pengetahuan, dan ketrampilan melalui kewenangan yang 

dimilikinya. 

Coba simak vidio berikut terkait jiwa kepemimpinan 

birokrasi.https://www.youtube.com/watch?v=o3Q23CXQKWA. 

� Kepemimpinan delegatifadalah kepemimpinan yang 

menelegasikan wewenang kepada bawahan sepenuhnya. 

Coba simak vidio berikut terkait jiwa kepemimpinan 

delegatif. 

https://www.youtube.com/watch?v=JC_LYZjZSGo. 

� Kepemimpinan partisipatif adalah kepemimpinan yang 

dilakukan dengan cara persuasive, menciptakab kerjasama yang 

serasi menumbuhkan loyalitas, dan partisipasi para bawahan. 

Coba simak vidio berikut terkait jiwa kepemimpinan 

delegatif. 

https://www.youtube.com/watch?v=iu-j3snd-Lc 
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F.  Dokumentasi Yang Dimasukkan Ke Dalam SPADA 

1. Teks skenario yang telah disusun oleh mahasiswa 

2. Video pelaksanaan role play yang ditampilkan berdasarkan topic masing – masing 

kelompok 

 

Ringkasan 

Kepemimpinan adalah kemampuan dan keterampilan seseorang ketika menjabat sebagai 

pimpinan dalam suatu organisasi untuk mempengaruhi perilaku orang lain, khususnya 

bawahannya agar berpikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga dapat memberikan 

sumbangan nyata dalam pencapaian tujuan organisasi. Menurut Moejiono pengertian 

kepemimpinan adalah kemampuan dalam memberikan pengaruh satu arah, karena 

pemimpin mungkin memiliki beberapa kualitas tertentu yang membuatnya berbeda dengan 

pengikutnya. Menurut Stoner pengertian kepemimpinan adalah sebuah proses mengarahkan 

dan usaha dalam mempengaruhi kegiatan yang berkaitan dengan anggota kelompok atau 

organisasi. 

 
Latihan Test 1 

1. Siapkan alat-alat yang diperlukan dalam pengerjaanpraktikum 

2. Peragakan bagaimana meroleplaykan cara prilaku kepemimpinan dalam wirausaha  

3. Gunakan Tool Penilaian Praktikum untuk mengetahui sejauh mana kompetensi saudara 

dalam mensimulasikan cara prilaku kepemimpinan dalam wirausaha bidang rekam medis 

Kepemimpinan Otokratis, Kepemimpinan Birokratis, Kepemimpinan Delegatif, 

KepemimpinanPartisifatif.
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TEST 1 

Gunakan format penilaian penampilan / checklist 

SILAKAN ANDA MENGHUBUNGI FASILITATOR 

Berikan tanda √ pada kolom ya jika melakukan dengan benar dan pada kolom tidak 

jika tidak melakukan/salah. Format penilaian sebagai berikut: 

 
FORMAT PROSEDUR 

 

ROLE PLAY KEPEMIMPINAN OTOKRATIS, BIROKRASI, 

DELEGATIF, PARTISIPATIF PADA REKAM MEDIK 

 
NamaKelompok : 1..................................................................... 

2..................................................................... 

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

4. ..................................................................... 

KelompokBagian :........................................................................ 

Tingkat/Program :........................................................................ 

Tanggal :........................................................................ 

Fasilitator :.........................................................................

 
 

NO 

 
 

ASPEKYANG DINILAI 

 

 
 

YA 

 

 
 
TIDAK 

Persiapanalat dan Bahan  

1 ModulPerkuliahan   

2 Alatuntukmencatat(alattulis)   

3 Meja,kursi   

4 Skenario    

5 Alat Peraga   

6 Name Tag   
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Prosedur Role Play 
 

1 Pesertadibagi kedalambeberapakelompok   

2 Setiap kelompok diminta untuk menyusun/menyiapkan

skenariorole play yang akan ditampilkan kelompok 

terkaitPrilaku Kepemimpinan Dalam Wirausahayang 

terdiridari: 
 

Kelompok 1,Skenario role playKepemimpinan otokratis 

Kelompok 2,Skenario role playKepemimpinan birokrasi 

Kelompok3,Skenario role playKepemimpinandelegatif 

Kelompok4, Skenario role playKepemimpinan 

partisipatif 

  

3 Setiap kelompok diminta mempeljari skenariorole 

playkelompok  satu minggu sebelum praktikum 

dilaksanakan 

 

  

4 Ketua kelompok memperkenalkan peran dari masing –

masing tim kelompok berdasarkan skenario. 

  

5 Setiap kelompok secara bergantian bermain 

peran/memperagakan  sesuai skenario dari topik yang 

telah disusun oleh kelompok dengan menunjukkan 

ekpresi dan komunikasi sesuai peran masing – masing. 

  

6 Padaakhirsessi,prosesrole playdarimasing-

masingkelompokdibahasdan 

didiskusikanterkaitdengankesanpesertadalammelaksanak

anprosesrole playtersebut. 
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       SCORE:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sikap 

1 Ekspresi   

2 Bahasa Tubuh   

3 Komunikasi   

 Hasil Praktikum    

 Skenario dan Video Role Play   

REKOMENDASI : 
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FORMAT PENILAIAN 

ASPEK/DIMENSI 

SKALA PENILAIAN 

Baik Cukup Kurang 
Sangat 

Kurang 
SKOR 

(≥81) (61--80)  (41-60) (≤40)  

Penguasaan Alat dan 
bahan 

    
 

Kesesuaian prosedur 
yang dilakukan 

    
 

Kemampuan 
komunikasi/Penampilan 

    
 

Kesesuaian Hasil 
praktikum 

    
 

Total Skor   
 
Nilai Akhir = Jumlah total skore =  … 

                                         4 
Nilai ≥ 60 : lulus praktikum 
Nilai < 60 : Ulangi latihan praktikum 
 
 

 Tanda Tangan Mahasiswa                                         Tanda Tangan Dosen  pengampu  
 
 

 
   (                                )                                              (                                              ) 
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KEGIATAN PRAKTIKUM 2 

PRAKTIKUM SIMULASI ETIKA BISNIS DALAM BERWIRAUSAHA 

Erlindai., SKM., M.Kes 

 

 

 

Selamat anda sudah masuk pada tahap pembelajaran praktikum yaitu jiwa 

kepemimpinandalam kewirausahaan dibidang rekam medis.  Disini anda akan 

mempelajari tentang simulasi etika bisnis dalam wirausaha bidang rekam medis. 

Selamat belajar!!!!! 

 
A. Pengertian 

Etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku entrepreneur berdasarkan nilai-nilai 

moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan dan 

memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi. Dalam makna lain etika bisnis 

adalah istilah yang sering digunakan untuk menunjukan perilaku etika dari seorang 

manajer atau karyawan suatu organisasi. Etika bisnis sangat penting untuk 

mempertahankan loyalitas pemilik kepentingan. Etika berwirausaha merupakan cara 

untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan 

dengan individu, perusahaan dan juga masyarakat. Etika berwirausaha dalam suatu 

perusahaan dapat membentuk nilai, normal dan perilaku karyawan serta pemimpin 

dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan/mitra kerja, 

pemegang saham, masyarakat. Setiap kewirausahaan meliputi keterbukaan, 

kebebasan, pandangan yang luas, berorientasi pada masadatang, berencana, 

berkeyakinan, sadar, dan menghormati orang lain dan pendapat oranglain. 

 
B. Tujuan 

Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami Roleplay 

etika bisnis berdasarkan nilai-nilai moral dan norma  dalam wirausaha bidang rekam 

medis dengan  taat hukum, kejujuran, komitmen. 
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C. Persiapan Alat danBahan 
 

Alatdanbahanyangperludisiapkanantaralain: 
 

1.   ModulPerkuliahan 
 

2.   Alatuntukmencatat(alattulis) 
 

3.   Meja,kursi 

4.   Skenario  

5.    Alat Peraga 

6.    Name Tag 

 
D. Prosedur Role Play 

 

No  ProsedurRole Playetika bisnis dalam berwirausaha Keterangan 

1 Pesertadibagi kedalambeberapakelompok 
 

Skenario adalah 

 urutan cerita yang 

disusun oleh 

seseorang agar 

suatu peristiwa 

terjadi sesuai 

dengan yang 

diinginkan. 

Skenario 

adalah naskah cerita 

yang ditulis dengan 

istilah-istilah 

kamera yang 

digunakan sebagai 

panduan untuk 

pembuatan sebuah 

tayangan (Film, 

2 Setiap kelompok diminta untuk menyusun/menyiapkan skenariorole 

play yang akan ditampilkan kelompok terkait denganetika bisnis 

berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang  

terdiridari: 
 

Kelompok 1,  skenario role playnilai-nilai moral dan norma Taat 

Hukum 

Kelompok 2, skenario role playnilai-nilai moral dan norma 

Kejujuran 

Kelompok3,skenario role playnilai-nilai moral dan norma 

Komitmen 

3 Setiap kelompok diminta mempeljari skenariorole playkelompok  

satu minggu sebelum praktikum dilaksanakan 

 

4 Ketua kelompok memperkenalkan peran dari masing – masing tim 

kelompok berdasarkan skenario. 

5 Setiap kelompok secara bergantian bermain peran/memperagakan  
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sesuai skenario dari topik yang telah disusun oleh kelompok 

dengan menunjukkan ekpresi dan komunikasi sesuai peran masing 

– masing. 

Sinema 

Elektronik/Sinetron, 

Drama)  

6 Padaakhirsessi,prosesrole playdarimasing-

masingkelompokdibahasdan 

didiskusikanterkaitdengankesanpesertadalammelaksanakanprosesrole 

playtersebut. 
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E. Hasil Praktikum 

N

o 

Judul 

Praktiku

m 

Link Hasil Praktikum 

1 Etika 

bisnis 

berdasarka

n nilai-

nilai moral 

dan norma 

dengan taat 

hukum, 

Kejujuran, 

Komitmen 

Pengusaha harus selalu patuh dan menaati hukum yang 

berlaku,berlaku jujur, serta berkomitmen dalam berwirausaha 

baik yang berkaitan dengan masyarakat ataupun pemerintah. 

Pelanggaran terhadap hukum dan peraturan telah dibuatkan 

berakibat fatal dikemudian hari. Bahkan, hal itu akan menjadi 

beban moral bagi pengusaha apabila tidak diselesaikan segera. 

Coba simak video berikut terkait etika dan taat hukum dalam 

berwirausaha:https://www.youtube.com/watch?v=nMChNkKir

5c. 

Coba simak video berikut terkait Kejujuran dalam 

berwirausaha: 

https://www.youtube.com/watch?v=XvXubw6etfQ. 

Coba simak video berikut terkait berkomitmen dalam 

berwirausaha: 

https://www.youtube.com/watch?v=d3cvINbuAPA 

 

 

F. Dokumentasi Yang Dimasukkan Ke Dalam SPADA 

1. Teks skenario yang telah disusun oleh mahasiswa 

2. Video pelaksanaan role play yang ditampilkan berdasarkan topic masing – masing 

kelompok
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Ringkasan 

Etika bisnis adalah istilah yang sering digunakan untuk menunjukan perilaku etika 

dari seorang manajer atau karyawan suatu organisasi. Etika bisnis sangat penting 

untuk mempertahankan loyalitas pemilik kepentingan. Berdasarkan uraian di atas 

maka dapat dilihat bahwa etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha 

berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam berusaha dan 

memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam suatu perusahaan. 

 
Latihan Test 1 

1. Siapkan alat-alat yang diperlukan dalam pengerjaanpraktikum 

2. Peragakan bagaimana bagaimanameroleplaykan cara etika bisnis dalam 

wirausaha bidang rekam medis 

3. Gunakan Tool Penilaian Praktikum untuk mengetahui sejauh mana kompetensi 

saudara dalam me Role play cara beretika bisnis dalam wirausaha bidang rekam 

medisberdasarkan nilai-nilai moral dan norma dengan taat hukum, Kejujuran, 

Komitmen
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TEST 1 

Gunakan format penilaian penampilan / checklist 

SILAKAN ANDA MENGHUBUNGI FASILITATOR 

Berikan tanda √ pada kolom ya jika melakukan dengan benar dan pada kolom tidak 

jika tidak melakukan/salah. Format penilaian sebagai berikut: 

 
FORMAT PROSEDUR 

ROLE PLAY ETIKA BISNIS DALAM WIRAUSAHA BIDANG REKAM 

MEDIS DENGAN  TAAT HUKUM, KEJUJURAN, KOMITMEN. 

 
NamaKelompok : 1..................................................................... 

2..................................................................... 

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

4. ..................................................................... 

KelompokBagian :........................................................................ 

Tingkat/Program :........................................................................ 

Tanggal :........................................................................ 

Fasilitator :......................................................................... 
 

 
 
 

NO 

 
 

ASPEKYANG DINILAI 

 

 
 

YA 

 

 
 
TIDAK 

Persiapanalat dan Bahan  

1 ModulPerkuliahan   

2 Alatuntukmencatat(alattulis)   

3 Meja,kursi   

4 Skenario    

5 Alat Peraga   

6 Name Tag   
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Prosedur Role Play 
 

1 Pesertadibagi kedalambeberapakelompok   

2 Setiap kelompok diminta untuk menyusun/menyiapkan

skenariorole play yang akan ditampilkan kelompok 

terkait denganetika bisnis berdasarkan nilai-nilai moral 

dan norma yang  

terdiridari: 

Kelompok 1,  skenario role playnilai-nilai moral dan 

norma Taat Hukum 

Kelompok 2, skenario role playnilai-nilai moral dan 

norma Kejujuran 

Kelompok3, skenario role playnilai-nilai moral dan 

norma Komitmen 

  

3 Setiap kelompok diminta mempeljari skenariorole 

playkelompok  satu minggu sebelum praktikum 

dilaksanakan 

 

  

4 Ketua kelompok memperkenalkan peran dari masing –

masing tim kelompok berdasarkan skenario. 

  

5 Setiap kelompok secara bergantian bermain 

peran/memperagakan  sesuai skenario dari topik yang 

telah disusun oleh kelompok dengan menunjukkan 

ekpresi dan komunikasi sesuai peran masing – masing. 

  

6 Padaakhirsessi,prosesrole playdarimasing-

masingkelompokdibahasdan 

didiskusikanterkaitdengankesanpesertadalammelaksanak

anprosesrole playtersebut. 

  

Sikap 

1 Ekspresi   
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2 Bahasa Tubuh   

3 Komunikasi   

 Hasil Praktikum    

 Skenario dan Video Role Play   

 
 
      SCORE:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REKOMENDASI : 
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FORMAT PENILAIAN 

ASPEK/DIMENSI 

SKALA PENILAIAN 

Baik Cukup Kurang 
Sangat 

Kurang 
SKOR 

(≥81) (61--80)  (41-60) (≤40)  

Penguasaan Alat dan 
bahan 

    
 

Kesesuaian prosedur 
yang dilakukan 

    
 

Kemampuan 
komunikasi/Penampilan 

    
 

Kesesuaian Hasil 
praktikum 

    
 

Total Skor   
 
Nilai Akhir = Jumlah total skore =  … 

                                         4 
Nilai ≥ 60 : lulus praktikum 
Nilai < 60 : Ulangi latihan praktikum 
 
 

 Tanda Tangan Mahasiswa                                         Tanda Tangan Dosen  pengampu  
 
 

 
   (                                )                                              (                                              ) 
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BABII 

PRATIKUM PENENTUAN PELUANG BISNIS BERDASARKAN HASIL- 

HASIL PENELITIAN, ISSUE DAN IDE BENTUK USAHA BIDANGREKAM 

MEDIS 

 

 

KEGIATAN PRAKTIKUM 3 

PRAKTIKUM SIMULASI PENENTUAN PELUANG BISNIS 

BERDASARKAN IDE USAHA BIDANG REKAM BISNIS 

Erlindai.,SKM., M.Kes 

 

 

 
Selamat anda sudah masuk pada tahap  pembelajaran  praktikum  penentuan 

peluang bisnis berdasarkan hasil-hasil penelitian, issue dan ide bentuk usaha 

bidang rekam medis. Disini anda akan mempelajari tentang simulasi penentuan 

peluang bisnis berdasarkan ide usaha bidang rekam medis. Selamatbelajar!!!!! 

 
 

A. Pengertian 

Peluang bisnis yang semakin besar menimbulkan sebuah persaingan yang begitu 

ketat. Hal inilah yang memicu perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan kualitas 

produk dan kualitas pelayanannya. Meningkatnya persaingan menjadi pertimbangan 

bagi perusahaan untuk membuat strategi pemasaran yang lebih baik lagi. Perusahaan 

harus lebih memperhatikan keiginan dan kebutuhan pelanggan. Perusahaan harus 

memberikan kualitas pelayanan kepada pelanggan yang lebih baik dari pesaing. 

Dengan demikian, yang terbaiklah yang akan mampu bertahan dan mengusai pasar. 

Suatu bisnis memiliki tujuan untuk menciptakan kepuasan pelanggan. Sikap 

konsisten dan jasa yang berkualitas akan meingkatkan kepuasan pelanggan dan dapat 

memberi manfaat.Dimana kepuasan pelanggan sendiri menjadi titik fokus 
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perusahaan untuk menghindari kebangkrutan dan menarik pelanggan sebanyak- 

banyaknya dalam rangka meningkatkan keuntungan perusahaan. 

 
B. Tujuan 

Setelah mengikuti kegiatan pelatihan materi ini peserta pelatihan diharapkan mampu 

memahami simulasi penentuan peluang bisnis berdasarkan hasil-hasil penelitian, 

issue dan ide bentuk usaha di bidang rekammedik dengan membuat bab proposal uji 

kelayakan bisnis mengenai latar belakang pendirian usaha. 

 
 

C.  Persiapan AlatdanBahan 
 

Alatdanbahanyangperludisiapkanantaralain: 
 

1.   ModulPerkuliahan 
 

2.   Alatuntukmencatat(alattulis) 
 

3.   Meja,kursi 

4.   Topik Simulasi 

5.    Alat Peraga 

6.    Name Tag 
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D.Prosedur Simulasi 
  

No Prosedur  Simulasi Penentuan Peluang Bisnis 

Berdasarkan IdeUsaha Bidang Rekam Medis 

Keterangan 

1 Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok Simulasi adalah suatu 
proses peniruan dari sesuatu 
yang nyata beserta keadaan 
sekelilingnya. Aksi 
melakukan simulasi ini 
secara umum 
menggambarkan sifat-sifat 
karakteristik kunci dari 
kelakuan sistem fisik atau 
sistem. 
Simulasi merupakan alat 
yang tepat untuk digunakan 
terutama jika diharuskan 
untuk melakukan 
eksperimen dalam rangka 
mencari komentar terbaik 
dari komponen-komponen 
sistem. 
Hal ini dikarenakan sangat 
mahal dan memerlukan 
waktu yang lama jika 
eksperimen dicoba secara 
riil 

2 Setiap kelompok diminta untuk 
Mensimulasikan peluang bisnis berdasarkan 
hasil-hasil penelitian, issue dan ide bentuk usaha 
di bidang rekam medik 
(ditentukanolehFasilitator),terdiridari: 
• Kelompok  1, simulasi penyusunan latar 

belakang terkait pembuatan rak 
penyimpanan rekammedis 

• Kelompok  2, simulasi penyusunan latar 
belakang pembuatan aplikasi android untuk 
pendaftaran online 

• Kelompok 3, simulasi penyusunan latar 
belakang pembuatan  rancangan desain 
formulir  

• Kelompok 4, simulasi penyusunan latar 
belakang sebagai jasa konsultan 

3 Masing-masing kelompok  diminta 
mensimulasikan topik pada kelompok satu 
minggu sebelum praktikum dilaksanakan 

4 Setiap kelompok secara bergantian 
mempresentasikan dan mensimulasikan hasil 
tagihan. 

5 Pada akhir sesi, proses simulasi dari masing-
masing kelompok dibahas dan didiskusikan 
terkait dengan kesan peserta dalam 
melaksanakan proses simulasi tersebut 
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E. Hasil Paktikum 

No Judul Praktikum Hasil Latar Belakang Proposal  Praktikum 

1 Membuat latar belakang  
proposal uji kelayakan  
usaha bidang rekam 
medis:Desain Rak, 
pembuatan aplikasi android 
untuk pendaftaran online, 
pembuatan  rancangan desain 
formulir, jasa konsultan 
 

Latar belakang merupakan penjelasan dalam 
bentuk uraian paragraf yang berisi alasan mengapa 
sebuah laporan dibuat. Dengan adanya latar 
belakang, pembaca jadi tahu hal apa yang hendak 
disampaikan dalam laporan tersebut. susunan isi 
latar belakang sebagai berikut: 

1. Pengertian uji kelayakan  
2. Hubungan Uji kelayakan dengan masing-

masing  judul kelompok yang sudah 
ditentukan 

3. Alasan mengapa judul kelompok tersebut 
harus diuji kelayakannya 

 

F. Dokumentasi Yang Dimasukkan Ke Dalam SPADA 

1. Latar Belakang Proposal Uji Kelayakan yang telah disusun oleh mahasiswa 

2. Dokumentasi pelaksanaan simulasi  yang ditampilkan berdasarkan topic masing – masing 

kelompok 

 
 
Ringkasan 

Studikelayakanusahaadalah suatu penelitiantentang layak tidaknya suatu bisnis yang 

dilaksanakan denganmenguntungkan secaraterus menerus. Studiini pada dasarnya membahas 

berbagai konsep dasar yangberkaitan dengankeputusandan proses pemilihan proyek bisnis 

agar mampu memberikanmanfaatekonomisdansosial sepanjang waktu.Aspek-aspek dalam 

studikelayakan adalahbidangkajian dalamstudikelayakantentangkeadaan objektertentu,yang 

dilihatdari fungsi-fungsi bisnis. Secara umumanalisiskelayakanterbagimenjadi aspek 

pasar,aspekteknis, aspekmanajemen, aspeksosial, dan aspek finansial 
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Latihan Test 1 

1. Siapkan alat-alat yang diperlukan dalam pengerjaanpraktikum 

2. Peragakan bagaimana mensimulasikan cara penentuan peluang bisnis 

berdasarkan ide usaha bidang rekammedis 

3. Gunakan Tool Penilaian Praktikum untuk mengetahui sejauh mana kompetensi 

saudara dalam mensimulasikan cara penentuan peluang bisnis berdasarkan ide 

usaha bidang rekammedis 
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TEST 1 

Gunakan format penilaian penampilan / checklist 

SILAKAN ANDA MENGHUBUNGI FASILITATOR 

Berikan tanda √ pada kolom ya jika melakukan dengan benar dan pada kolom tidak 

jika tidak melakukan/salah. Format penilaian sebagai berikut: 

 
FORMAT PROSEDUR 

SIMULASI LATAR BELAKANG  PROPOSAL UJI KELAYAKAN  

USAHA BIDANG REKAM MEDIS: DESAIN RAK, PEMBUATAN 

APLIKASI ANDROID UNTUK PENDAFTARAN ONLINE, 

PEMBUATAN  RANCANGAN DESAIN FORMULIR, JASA 

KONSULTAN 

 
NamaKelompok : 1..................................................................... 

2..................................................................... 

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

4...................................................................... 

5...................................................................... 

KelompokBagian :........................................................................ 

Tingkat/Program :........................................................................ 

Tanggal :........................................................................ 

Fasilitator :......................................................................... 
 

 
 
 

NO 

 
 

ASPEKYANG DINILAI 

 

 
 

YA 

 

 
 
TIDAK 

Persiapanalat dan Bahan  

1 ModulPerkuliahan   

2 Alatuntukmencatat(alattulis)   

3 Meja,kursi   

4 Topik Simulasi   
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5 Alat Peraga   

6 Name Tag   

Prosedur Simulasi 
 

1 Pesertadibagi kedalambeberapakelompok   

2 Setiap kelompok diminta untuk  Mensimulasikan  
peluang bisnis berdasarkan hasil-hasil penelitian, issue 
dan ide bentuk usaha di bidang rekam medik 
(ditentukanolehFasilitator),terdiridari: 
• Kelompok  1, simulasi penyusunan latar belakang 

terkait pembuatan rak penyimpanan rekammedis 
• Kelompok  2, simulasi penyusunan latar belakang 

pembuatan aplikasi android untuk pendaftaran online 
• Kelompok 3, simulasi penyusunan latar belakang 

pembuatan  rancangan desain formulir  
• Kelompok 4, simulasi penyusunan latar belakang 

sebagai jasa konsultan 

  

3 Setiap kelompok diminta mempelajari topik simulasi 

masing-masingkelompok  satu minggu sebelum 

praktikum dilaksanakan 

 

  

4 Setiap kelompok secara bergantian mempresentasikan 

dan mensimulasikan hasil tagihan 

  

5 Padaakhirsessi,masing-masingkelompokdibahasdan 

didiskusikanterkaitdengankesanpesertadalammelaksanak

anprosessimulasitersebut. 

  

Sikap 

1 Ekspresi   

2 Bahasa Tubuh   

3 Komunikasi   

 Hasil Praktikum    

 Topik Simulasi   



 

 

FORMAT PENILAIAN 

ASPEK/DIMENSI 

SKALA PENILAIAN 

Baik Cukup Kurang 
Sangat 

Kurang 
SKOR 

(≥81) (61--80)  (41-60) (≤40)  

Penguasaan Alat dan 
bahan 

    
 

Kesesuaian prosedur 
yang dilakukan 

    
 

Kemampuan 
komunikasi/Penampilan 

    
 

Kesesuaian Hasil 
praktikum 

    
 

Total Skor   
 
Nilai Akhir = Jumlah total skore =  … 

                                         4 
Nilai ≥ 60 : lulus praktikum 
Nilai < 60 : Ulangi latihan praktikum 
 
 

 Tanda Tangan Mahasiswa                                         Tanda Tangan Dosen  pengampu  
 
 

 
   (                                )                                              (                                              ) 
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BAB III 

PRAKTIKUM UJI KELAYAKAN BISNIS DIBIDANG REKAM MEDIS 

MELIPUTI ANALISA SWOT, KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA 

DAN KEUANGAN, PROYEKSI CUSTOMER DAN STRATEGI PROMOSI / 

MARKETING 

 

KEGIATAN PRAKTIKUM 4 DAN 5 

PRAKTIKUM SIMULASI PROPOSAL UJI KELAYAKAN 

BISNIS MENGENAI ANALISIS SWOT BIDANG REKAM 

MEDIK 

Erlindai., SKM., M.KES 

 
 

Selamat anda sudah masuk pada tahap  pembelajaran  praktikum  yaitu  uji  

kelayakan bisnis dibidang rekam medis analisa swot, kebutuhan sumber daya manusia 

dan keuangan, proyeksi customer dan strategi promosi / marketing. Disini anda akan 

mempelajari tentang simulasi cara membuat uji kelayakan bisnis pada usaha rekam 

medis. Selamatbelajar!!!!! 

 
A. Pengertian 

Analisis SWOT merupakan cara yang sistematis di dalam melakukan analisis 

terhadap wujud ancaman dan kesempatan agar dapat membedakan keadaan 

lingkungan yang akan dating sehingga dapat ditemukan masalah yang ada. Dari 

analisis SWOT, perusahaan dapat menentukan strategi efektif yang sejauh mungkin 

memanfaatkan kesempatan yang berlandaskan pada kekuatan yang dimiliki 

perusahaan, mengtasi ancaman yang dating dari luar, serta mengatasi kelemahan yang 

ada. Metode analisis ini tujuannya adalah untuk dapat menggambarkan situasi dan 

kondisi yang sedang dihadapi dan bukan merupakan alat analisis yang dapat 

memberikan solusi terhadap masalah yang tengah dihadapi. Analisis SWOT ini 

berperan penting dalam bisnis karena tujuannya untuk membuat kerangkasuatu 
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situasi dan kondisi dalam suatu perusahaan dari sudut pandang SWOT. 

B. Tujuan 

Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami cara 

membuat uji kelayakan bisnis pada usaha rekam medis. 

 
C. Persiapan Alat danBahan 

Alatdanbahanyangperludisiapkanantaralain: 
 

1.   ModulPerkuliahan 
 

2.   Alatuntukmencatat(alattulis) 
 

3.   Meja,kursi 

4.   Bahan Topik  

5.    Alat Peraga 

6.    Name Tag 

 
 

D. Prosedur Simulasi 

Fasilitator diharapkan mengikuti petunjuk penggunaan modul cara pembuatan 

analisis swot kewirausahaan dalam rekam medis, sebagaiberikut: 

No Prosedur  Simulasi Cara Pembuatan 

Analisis SWOT Kewirausahaan Dalam 

Rekam Medis 

Keterangan 

1 Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok Simulasi adalah suatu 
proses peniruan dari sesuatu 
yang nyata beserta keadaan 
sekelilingnya. Aksi 
melakukan simulasi ini 
secara umum 
menggambarkan sifat-sifat 
karakteristik kunci dari 
kelakuan sistem fisik atau 
sistem. 
Simulasi merupakan alat 
yang tepat untuk digunakan 
terutama jika diharuskan 

2 Setiap kelompok diminta untuk 
Mensimulasikan peluang bisnis berdasarkan 
hasil-hasil penelitian, issue dan ide bentuk usaha 
di bidang rekam medic dengan membuat 

analisis 

SWOT(ditentukanolehFasilitator),terdiridari: 
• Kelompok  1, simulasi penyusunan  analis 

SWOT terkait pembuatan rak penyimpanan 
rekammedis 

• Kelompok  2, simulasi penyusunan  analis 
SWOTterkait aplikasi android untuk 
pendaftaran online 
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• Kelompok 3 simulasi penyusunan  analis 
SWOTterkait  rancangan desain formulir  

• Kelompok 4, simulasi penyusunan  analis 
SWOTterkait jasa konsultan 

untuk melakukan 
eksperimen dalam rangka 
mencari komentar terbaik 
dari komponen-komponen 
sistem. 
Hal ini dikarenakan sangat 
mahal dan memerlukan 
waktu yang lama jika 
eksperimen dicoba secara 
riil 

3 Masing-masing kelompok  diminta 
mensimulasikan topik pada kelompok satu 
minggu sebelum praktikum dilaksanakan 

4 Setiap kelompok secara bergantian 
mempresentasikan dan mensimulasikan hasil 
tagihan. 

5 Pada akhir sesi, proses simulasi dari masing-
masing kelompok dibahas dan didiskusikan 
terkait dengan kesan peserta dalam 
melaksanakan proses simulasi tersebut 

 

E. Hasil Simulasi 

No Judul Praktikum Hasil Analisis SWOT Proposal  Praktikum 

1 Membuat Analisis SWOT  
proposal uji kelayakan  usaha 
bidang rekam medis:Desain Rak, 
pembuatan aplikasi android 
untuk pendaftaran online, 
pembuatan  rancangan desain 
formulir, jasa konsultan 
 

Analisis SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, 
peluang, dan ancaman utama Anda ke dalam 
daftar yang terorganisir dan biasanya disajikan 
dalam bilah kisi-kisi yang sederhana. 
 Susunan Analisis SWOT: 

- Strengths (kekuatan) dan Weaknesses 
(kelemahan) adalah berasal dari internal 
perusahaan Anda. hal-hal yang dapat Anda 
kontrol dan dapat berubah.  

- Opportunities (peluang) dan Threats 

(ancaman) adalah hal eksternal yang 
mempengaruhi bisnis atau hal-hal yang terjadi 
di luar perusahaan Anda pada pasar yang lebih 
besar. Anda dapat memanfaatkan peluang dan 
melindungi dari ancaman, tetapi Anda tidak 
dapat mengubahnya.  
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F. Dokumentasi Yang Dimasukkan Ke Dalam SPADA 

1. Analisis SWOT  Proposal Uji Kelayakan yang telah disusun oleh mahasiswa 

2. Dokumentasi pelaksanaan simulasi  yang ditampilkan berdasarkan topic masing – masing 

kelompok
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Ringkasan 

Analisis SWOT adalah suatu bagian dari proses manajemen strategik perusahaan 

yang bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan utama perusahaan. 

Kelemahan dan kekuatan utama tersebut dibandingkan dengan peluang dan ancaman 

ekstern sebagai suatu landasan untuk menghasilkan berbagai alternatif strategi. 

Analisis SWOT ini berperan penting dalam bisnis karena tujuannya untuk membuat 

kerangka suatu situasi dan kondisi dalam suatu perusahaan dari sudut pandangSWOT 

(Strenght, Weaknesses, Opportunities,Threats). 

 
Latihan Test 1 

1. Siapkan alat-alat yang diperlukan dalam pengerjaanpraktikum 

2. Peragakan bagaimana mensimulasikan cara pembuatan analisis SWOT 

kewirausahaan dalam rekammedis 

3. Gunakan Tool Penilaian Praktikum untuk mengetahui sejauh mana kompetensi 

saudara dalam mensimulasikan cara pembuatan analisis SWOT kewirausahaan 

dalam rekammedis 
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TEST 1 

Gunakan format penilaian penampilan / checklist 

SILAKAN ANDA MENGHUBUNGI FASILITATOR 

Berikan tanda √ pada kolom ya jika melakukan dengan benar dan pada kolom tidak 

jika tidak melakukan/salah. Format penilaian sebagai berikut: 

 
FORMAT PROSEDUR 

SIMULASI  PEMBUATAN ANALISIS SWOT  PROPOSAL UJI 

KELAYAKAN  USAHA BIDANG REKAM MEDIS: DESAIN RAK, 

PEMBUATAN APLIKASI ANDROID UNTUK PENDAFTARAN 

ONLINE, PEMBUATAN  RANCANGAN DESAIN FORMULIR, JASA 

KONSULTAN 

 
NamaKelompok : 1..................................................................... 

2..................................................................... 

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

4...................................................................... 

5...................................................................... 

KelompokBagian :........................................................................ 

Tingkat/Program :........................................................................ 

Tanggal :........................................................................ 

Fasilitator :......................................................................... 
 

 
 
 

NO 

 
 

ASPEKYANG DINILAI 

 

 
 

YA 

 

 
 
TIDAK 

Persiapanalat dan Bahan  

1 ModulPerkuliahan   

2 Alatuntukmencatat(alattulis)   

3 Meja,kursi   

4   Topik Simulasi   
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5 Alat Peraga   

6 Name Tag   

Prosedur Simulasi 
 

1 Pesertadibagi kedalambeberapakelompok   

2 Setiap kelompok diminta untuk  membuat  
analisis  SWOT Proposal Uji Kelayakan  Usaha 
Bidang Rekam 
Medis(ditentukanolehFasilitator),terdiridari: 
• Kelompok  1, simulasi analisis SWOT terkait 

pembuatan rak penyimpanan rekammedis 
• Kelompok  2, simulasi analisis SWOTterkait 

pembuatan aplikasi android untuk pendaftaran online 
• Kelompok 3, Simulasi analisis SWOTpembuatan  

rancangan desain formulir  
• Kelompok 4, Simulasi analisis SWOTsebagai jasa 

konsultan. 

  

3 Setiap kelompok diminta mempelajari topik simulasi 

masing-masingkelompok  satu minggu sebelum 

praktikum dilaksanakan 

 

  

4 Setiap kelompok secara bergantian mempresentasikan 

dan mensimulasikan hasil tagihan 

  

5 Padaakhirsessi,masing-masingkelompokdibahasdan 

didiskusikanterkaitdengankesanpesertadalammelaksanak

anprosessimulasitersebut. 

  

Sikap 

1 Ekspresi   

2 Bahasa Tubuh   

3 Komunikasi   

 Hasil Praktikum    

 Topik Simulasi   
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FORMAT PENILAIAN 

ASPEK/DIMENSI 

SKALA PENILAIAN 

Baik Cukup Kurang 
Sangat 

Kurang 
SKOR 

(≥81) (61--80)  (41-60) (≤40)  

Penguasaan Alat dan 
bahan 

    
 

Kesesuaian prosedur 
yang dilakukan 

    
 

Kemampuan 
komunikasi/Penampilan 

    
 

Kesesuaian Hasil 
praktikum 

    
 

Total Skor   
 
Nilai Akhir = Jumlah total skore =  … 

                                         4 
Nilai ≥ 60 : lulus praktikum 
Nilai < 60 : Ulangi latihan praktikum 
 
 

 Tanda Tangan Mahasiswa                                         Tanda Tangan Dosen  pengampu  
 
 
 

 
   (                                )                                              (                                              ) 
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KEGIATAN PRAKTIKUM 6 DAN 7 

 

 SIMULASI PROPOSAL UJI KELAYAKAN BISNIS MENGENAI 

PERENCANAAN USAHA DAN KEBUTUHAN SUMBER  

DAYA MANUSIA 

Erlindai., SKM., M.Kes 

 
 

Selamat anda sudah masuk pada tahap  pembelajaran  praktikum  yaitu  uji  

kelayakan bisnis dibidang rekam medis analisa swot, kebutuhan sumber daya manusia 

dan keuangan, proyeksi customer dan strategi promosi / marketing. Disini anda akan 

mempelajari tentang simulasi perencanaan usaha dan kebutuhan sumber daya 

manusia dalam rekam medis. Selamatbelajar!!!!! 

 
A. Pengertian 

Perencanaan usaha adalah salah satu hal yang harus dilakukan apabila Anda ingin 

memulai dan berkecimpung dalam dunia bisnis. Dengan perencanaan yang matang 

dan semaksimal mungkin, tentu sajabisnis yang nantinya akan dijalani bisa 

menghasilkan profit yang tinggi. Dalam membuat rencana bisnis yang baik dan 

efektif, pastikanlah semua faktor dalam berbisnis dipertimbangkan dan diperhatikan 

dengan baik. Memulai usaha bagi kebanyakan orang bukanlah hal yang mudah. Hal 

yang klasik, banyak pertimbangan di sana sini sehingga tak jarang membuat orang 

urung memulai bisnis. Semestinya memulai usaha tidak menjadi salah satu sumber 

ketakutan bagi setiap orang. Untuk menghilangkan ketakutan dalam memulai usaha, 

seseorang bisa membuat persiapan usaha yang matang sehingga dapat menjalaninya 

dengan optimistis. 
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B. Tujuan 

Setelah mengikuti mata pelajaran ini,peserta diharapkan mampu memahami 

perencanaan usaha dan kebutuhan sumber daya manusia dalam rekam medis. 

 

C. Alat danBahan 

Alat dan bahan yang perlu disiapkan antara lain: 

1. ModulPerkuliahan 

2. Alat untuk mencatat (alattulis) 

3. Komputer /Laptop 

4. Handphone (alatkomunikasi) 

5. Meja,kursi 
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D. Prosedur Simulasi 

No Prosedur  Simulasi Proposal Uji

Kelayakan Bisnis Mengenai Perencanaan 

Usaha Dan Kebutuhan Sumber Daya 

Manusia 

Keterangan 

1 Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok Simulasi adalah suatu 
proses peniruan dari sesuatu 
yang nyata beserta keadaan 
sekelilingnya. Aksi 
melakukan simulasi ini 
secara umum 
menggambarkan sifat-sifat 
karakteristik kunci dari 
kelakuan sistem fisik atau 
sistem. 
Simulasi merupakan alat 
yang tepat untuk digunakan 
terutama jika diharuskan 
untuk melakukan 
eksperimen dalam rangka 
mencari komentar terbaik 
dari komponen-komponen 
sistem. 
Hal ini dikarenakan sangat 
mahal dan memerlukan 
waktu yang lama jika 
eksperimen dicoba secara 
riil 

2 Setiap kelompok diminta untuk 
Mensimulasikan Prosedur  Simulasi 

Proposal Uji Kelayakan Bisnis Mengenai 

Perencanaan Usaha Dan Kebutuhan 

Sumber Daya 

Manusia(ditentukanolehFasilitator),terdiridari
: 
• Kelompok  1, simulasi perencanaan usaha 

dan kebutuahan sumber daya manusia 
dalam pembuatan rak penyimpanan 
rekammedis 

• Kelompok  2, simulasi perencanaan usaha 
dan kebutuahan sumber daya manusia 
dalam pembuatan aplikasi android untuk 
pendaftaran online 

• Kelompok 3 simulasi perencanaan usaha 
dan kebutuahan sumber daya manusia 
dalam pembuatan rancangan desain 
formulir  

• Kelompok 4, simulasi perencanaan usaha 
dan kebutuahan sumber daya manusia 
dalam pembuatan jasa konsultan 

3 Masing-masing kelompok  diminta 
mensimulasikan topik pada kelompok satu 
minggu sebelum praktikum dilaksanakan 

4 Setiap kelompok secara bergantian 
mempresentasikan dan mensimulasikan hasil 
tagihan. 

5 Pada akhir sesi, proses simulasi dari masing-
masing kelompok dibahas dan didiskusikan 
terkait dengan kesan peserta dalam 
melaksanakan proses simulasi tersebut 



42 
 

E. Hasil Praktikum  
 

No Judul Praktikum Hasil Perencanaan Usaha dan Kebutuhan 

Sumber Daya Manusia 

1 Membuat Perencanaan Usaha 
dan Kebutuhan Sumber Daya 
Manusia untuk jenis usaha setiap 
kelompok yang sudah ditentukan 

Faktor yang Perlu Dipertimbangkan dalam 
Perencanaan SDM 
Dalam melakukan proses perencanaan SDM, 
terdapat tiga faktor utama yang perlu 
diperhatikan, yakni : 

1. Estimasi jumlah pekerja yang keluar (baik 
karena pensiun atau mengundurkan diri). 
Data mengenai jumlah pegawai yang keluar 
(pensiun atau mengundurkan diri) 
merupakan variabel utama dalam 
menentukan kebutuhan jumlah SDM di masa 
mendatang 

2. Kebutuhan perusahaan karena akan 
melakukan ekspansi atau pemekaran 
organisasi. Rencana pengembangan 
organisasi atau adanya unit usaha baru di 
masa depan memberikan informasi mengenai 
berapa jumlah pegawai baru yang 
diperlukan, dan bagaimana kebutuhan 
kualifikasinya. 

3. Sumber daya keuangan perusahaan. Rencana 
SDM selalu harus memperhatikan dan 
disesuaikan dengan sumber daya keuangan 
perusahaan. Dalam hal ini diharapkan 
perencanaan SDM akan mampu memberikan 
solusi penggunaan biaya tenaga kerja yang 
paling optimal (efisien dan efektif). 

 
F. Dokumentasi Yang Dimasukkan Ke Dalam SPADA 

1. Membuat perencanaan usaha dan kebutuhan sumber daya manusia yang telah disusun 

oleh mahasiswa 

2. Dokumentasi pelaksanaan simulasi  yang ditampilkan berdasarkan topic masing – masing 

kelompok. 
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Ringkasan 

Perencanaan usaha adalah salah satu hal yang harus dilakukan apabila Anda ingin memulai 

dan berkecimpung dalam dunia bisnis. Dengan perencanaan yang matang dan semaksimal 

mungkin, tentu sajabisnis yang nantinya akan dijalani bisa menghasilkan profit yang tinggi. 

Dalam membuat rencana bisnis yang baik dan efektif, pastikanlah semua faktor dalam 

berbisnis dipertimbangkan dan diperhatikan dengan baik. perencanaan usaha akan sangat 

menentukan detail perencanaan yang dibuat dan diaplikasikan nanti. Dengan menentukan 

perencanaan usaha yang akan dikelola, maka akan mengetahui seperti apa kebutuhan 

operasional yang harus dipenuhi, seperti apa resiko usaha yang akan dihadapi dan 

bagaimana cara mengembangkan usaha supaya berjalan dengan baik. 

 
Latihan Test 1 

1. Siapkan alat-alat yang diperlukan dalam pengerjaanpraktikum 

2. Peragakan bagaimana mensimulasikan cara perencanaan usaha dan kebutuhan sumber 

daya manusia dalam rekammedis 

3. Gunakan Tool Penilaian Praktikum untuk mengetahui sejauh mana kompetensi 

saudara dalam mensimulasikan cara perencanaan usah dan kebutuhan sumber daya 

manusia dalam rekammedis. 
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TEST 1 

Gunakan format penilaian penampilan / checklist 

SILAKAN ANDA MENGHUBUNGI FASILITATOR 

Berikan tanda √ pada kolom ya jika melakukan dengan benar dan pada kolom tidak 

jika tidak melakukan/salah. Format penilaian sebagai berikut: 

 
FORMAT PROSEDUR 

SIMULASI  PROPOSAL UJI KELAYAKAN BISNIS MENGENAI 

PERENCANAAN USAHA DAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA 

MANUSIABIDANG REKAM MEDIS: DESAIN RAK, PEMBUATAN 

APLIKASI ANDROID UNTUK PENDAFTARAN ONLINE, PEMBUATAN  

RANCANGAN DESAIN FORMULIR, JASA KONSULTAN 

 

 
NamaKelompok : 1..................................................................... 

2..................................................................... 

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

4...................................................................... 

5...................................................................... 

KelompokBagian :........................................................................ 

Tingkat/Program :........................................................................ 

Tanggal :........................................................................ 

Fasilitator :......................................................................... 
 

 
 

NO 

 
 

ASPEKYANG DINILAI 

 

 
 

YA 

 

 
 
TIDAK 

Persiapanalat dan Bahan  

1 ModulPerkuliahan   

2 Alatuntukmencatat(alattulis)   

3 Meja,kursi   

4   Topik Simulasi   



45 
 

5 Alat Peraga   

6 Name Tag   

Prosedur Simulasi 
 

1 Pesertadibagi kedalambeberapakelompok   

2 Setiap kelompok diminta untuk  membuat  
proposal uji kelayakan bisnis mengenai Perencanaan 
usaha dan kebutuhan sumber daya manusia 
(ditentukanolehFasilitator),terdiridari: 
• Kelompok  1, simulasi Perencanaan usaha dan 

kebutuhan sumber daya manusia terkait pembuatan 
rak penyimpanan rekammedis 

• Kelompok  2, simulasi Perencanaan usaha dan 
kebutuhan sumber daya manusiaterkait pembuatan 
aplikasi android untuk pendaftaran online 

• Kelompok 3, simulasi Perencanaan usaha dan 
kebutuhan sumber daya manusiapembuatan  
rancangan desain formulir  

• Kelompok 4, simulasi Perencanaan usaha dan 
kebutuhan sumber daya manusiaterkait sebagai jasa 
konsultan. 

  

3 Setiap kelompok diminta mempelajari topik simulasi 

masing-masingkelompok  satu minggu sebelum 

praktikum dilaksanakan 

 

  

4 Setiap kelompok secara bergantian mempresentasikan 

dan mensimulasikan hasil tagihan 

  

5 Padaakhirsessi,masing-masingkelompokdibahasdan 

didiskusikanterkaitdengankesanpesertadalammelaksanak

anprosessimulasitersebut. 

  

Sikap 

1 Ekspresi   

2 Bahasa Tubuh   

3 Komunikasi   
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 Hasil Praktikum    

 Topik Simulasi   
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FORMAT PENILAIAN 

ASPEK/DIMENSI 

SKALA PENILAIAN 

Baik Cukup Kurang 
Sangat 

Kurang 
SKOR 

(≥81) (61--80)  (41-60) (≤40)  

Penguasaan Alat dan 
bahan 

    
 

Kesesuaian prosedur 
yang dilakukan 

    
 

Kemampuan 
komunikasi/Penampilan 

    
 

Kesesuaian Hasil 
praktikum 

    
 

Total Skor   
 
Nilai Akhir = Jumlah total skore =  … 

                                         4 
Nilai ≥ 60 : lulus praktikum 
Nilai < 60 : Ulangi latihan praktikum 
 
 

 Tanda Tangan Mahasiswa                                         Tanda Tangan Dosen  pengampu  
 
 

 
   (                                )                                              (                                              ) 
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KEGIATAN PRAKTIKUM 8 DAN 9 

 

PRAKTIKUM SIMULASI  PROPOSAL UJI KELAYAKAN 

BISNIS MENGENAI PERENCANAAN KEUANGAN 

Puput Melati, SKM, MKM 

 
 

Selamat anda sudah masuk pada tahap  pembelajaran  praktikum  yaitu  uji  

kelayakan bisnis dibidang rekam medis analisa swot, kebutuhan sumber daya manusia 

dan keuangan, proyeksi customer dan strategi promosi / marketing. Disini anda akan 

mempelajari tentang simulasi perencanaan keuangan dalam kewirausahaan 

berdasarkan jenis usaha bidang rekam medis. Selamatbelajar!!!!! 

 
A. Pengertian 

Perhitungan biaya yang tepat untuk modal awal usaha merupakan salah satu 

komponen penentu kesuksesan bisnis Anda. Dengan cara menghitung kebutuhan 

modal usaha ini Anda dapat membuat strategi bisnis yang tepat sekaligus merancang 

skema pembiayaan yang lebih terarah. Umumnya, perhitungan modal usaha didapat 

dari jumlah aktiva lancar dikurangi utang lancar. Strategi mengelola keuangan usaha 

atau bisnis. Manajemen keuangan dalam berwirausaha tentu sedikit berbeda dari 

manajemen keuangan pribadi. Dalam situasi ini, seorang wirausahawan  dituntut 

untuk lebih bijak dan disiplin mengelola cash flow-nya. Dan yang terpenting, dia 

harus mampu memisahkan keuangan usaha dengan keuanganpribadinya. 

 
B. Tujuan 

Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami cara 

perencanaan keuangan dalam kewirausahaan berdasarkan jenis usaha bidang rekam 

medis. 
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C. Alat danBahan 

Alat dan bahan yang perlu disiapkan antara lain: 

1. ModulPerkuliahan 

2. Alat untuk mencatat (alattulis) 

3. Komputer /Laptop 

4. Handphone (alatkomunikasi) 

5. Meja,kursi 

6. Formulir-formulir 
 
 

D. Prosedur Simulasi  

No Prosedur  Simulasi Proposal Uji 

Kelayakan Bisnis Mengenai Perencanaan  

Keuangan 

Keterangan 

1 Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok Simulasi adalah suatu 
proses peniruan dari sesuatu 
yang nyata beserta keadaan 
sekelilingnya. Aksi 
melakukan simulasi ini 
secara umum 
menggambarkan sifat-sifat 
karakteristik kunci dari 
kelakuan sistem fisik atau 
sistem. 
Simulasi merupakan alat 
yang tepat untuk digunakan 
terutama jika diharuskan 
untuk melakukan 
eksperimen dalam rangka 
mencari komentar terbaik 
dari komponen-komponen 
sistem. 
Hal ini dikarenakan sangat 
mahal dan memerlukan 
waktu yang lama jika 

2 Setiap kelompok diminta untuk 
Mensimulasikan Prosedur  Simulasi 

Proposal Uji Kelayakan Bisnis Mengenai 

Perencanaan  Keuangan

(ditentukanolehFasilitator),terdiridari: 
• Kelompok  1, simulasi perencanaan 

keuangan dalam pembuatan rak 
penyimpanan rekammedis 

• Kelompok  2, simulasi perencanaan 
keuangan dalam pembuatan aplikasi 
android untuk pendaftaran online 

• Kelompok 3 simulasi perencanaan 
keuangan pembuatan rancangan desain 
formulir  

• Kelompok 4, simulasi perencanaan 
keuangan  dalam pembuatan jasa 
konsultan 

3 Masing-masing kelompok  diminta 
mensimulasikan topik pada kelompok satu 
minggu sebelum praktikum dilaksanakan 
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4 Setiap kelompok secara bergantian 
mempresentasikan dan mensimulasikan hasil 
tagihan. 

eksperimen dicoba secara 
riil 

5 Pada akhir sesi, proses simulasi dari masing-
masing kelompok dibahas dan didiskusikan 
terkait dengan kesan peserta dalam 
melaksanakan proses simulasi tersebut 
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E. Hasil Praktikum 

No Judul Praktikum Hasil Perencanaan Keuangan 

1 Membuat Perencanaan keuangan 
untuk jenis usaha setiap 
kelompok yang sudah ditentukan 

 Dua aspek penting dalam proses 

perencanaankeuangan : 

1. Perencanaan uang tunai, meliputi persiapan 

dari penyusunan budget kas perusahaan. 

2. Perencanaan laba, perencanaan laba 

perusahaan yang dibuat dalam bentuk 

laporan keuanganproforma. Kedua hal 

tersebut tidak hanya berguna bagi 

perencanaan keuangan intern tetapi juga 

dibutuhkan bagi pemberi pinjaman baik 

sekarang maupun yang akan inanc 
 

F. Dokumentasi Dokumentasi Yang Dimasukkan Ke Dalam SPADA 

1. Membuat perencanaan usaha dan kebutuhan sumber daya manusia yang telah disusun 

oleh mahasiswa 

2. Dokumentasi pelaksanaan simulasi  yang ditampilkan berdasarkan topic masing – 

masing kelompok. 

 
 
 
 
Ringkasan 

Umumnya, perhitungan modal usaha didapat dari jumlah aktiva lancar dikurangi utang 

lancar. Strategi mengelola keuangan usaha atau bisnis. Manajemen keuangan dalam 

berwirausaha tentu sedikit berbeda dari manajemen keuangan pribadi. Dalam situasi ini, 

seorang wirausahawan  dituntut  untuk  lebih  bijak  dan  disiplin mengelola cash flow-nya. 

Dan yang terpenting, dia harus mampu memisahkan keuangan usaha dengan 

keuanganpribadinya. 
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Latihan Test 1 

1. Siapkan alat-alat yang diperlukan dalam pengerjaanpraktikum 

2. Peragakan bagaimana mensimulasikan cara perencanaan keuangan dalam 

kewirausahaan berdasarkan jenis usaha bidang rekammedis 

3. Gunakan Tool Penilaian Praktikum untuk mengetahui sejauh mana kompetensi 

saudara dalam mensimulasikan cara perencanaan keuangan dalam kewirausahaan 

berdasarkan jenis usaha bidang rekam medis 
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TEST 1 

Gunakan format penilaian penampilan / checklist 

SILAKAN ANDA MENGHUBUNGI FASILITATOR 

Berikan tanda √ pada kolom ya jika melakukan dengan benar dan pada kolom tidak 

jika tidak melakukan/salah. Format penilaian sebagai berikut: 

 
FORMAT PROSEDUR 

SIMULASI CARA PERENCANAAN KEUANGAN DALAM 

KEWIRAUSAHAAN BERDASARKAN JENIS USAHA BIDANG REKAM 

MEDIS 

 
NamaKelompok : 1..................................................................... 

2..................................................................... 

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

4...................................................................... 

5...................................................................... 

KelompokBagian :........................................................................ 

Tingkat/Program :........................................................................ 

Tanggal :........................................................................ 

Fasilitator :......................................................................... 
 

 

 
NO 

 
ASPEK YANG DINILAI 

 

YA 

 

TIDAK 

 Persiapan alat   

1 Modul Perkuliahan   

2 Alat untuk mencatat (alat tulis)   

3 Komputer / Laptop   

4 Handphone (alat komunikasi)   
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5 Meja, kursi   

6 Formulir-formulir   

 Prosedur Kerja   

1 

Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok 
Setiap kelompok diminta untuk  Mensimulasikan  

Prosedur  Simulasi Proposal Uji Kelayakan Bisnis 

Mengenai Perencanaan  Keuangan

(ditentukanolehFasilitator),terdiridari: 
• Kelompok  1, simulasi perencanaan keuangan 

dalam pembuatan rak penyimpanan rekammedis 
• Kelompok  2, simulasi perencanaan keuangan 

dalam pembuatan aplikasi android untuk 
pendaftaran online 

• Kelompok 3 simulasi perencanaan keuangan 
pembuatan rancangan desain formulir  

• Kelompok 4, simulasi perencanaan keuangan  
dalam pembuatan jasa konsultan 

 

  

2 

Masing-masing kelompok  diminta mensimulasikan 
topik pada kelompok satu minggu sebelum praktikum 
dilaksanakan 

 

  

3 
Setiap kelompok secara bergantian mempresentasikan 
dan mensimulasikan hasil tagihan. 

 

  

4 

Pada akhir sesi, proses simulasi dari masing-masing 
kelompok dibahas dan didiskusikan terkait dengan 
kesan peserta dalam melaksanakan proses simulasi 
tersebut 

 

  

 Sikap   

1 Teliti   

2 Empati   

3 Memperhatikan keamanan   
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FORMAT PENILAIAN 

ASPEK/DIMENSI 

SKALA PENILAIAN 

Baik Cukup Kurang 
Sangat 

Kurang 
SKOR 

(≥81) (61--80)  (41-60) (≤40)  

Penguasaan Alat dan 
bahan 

    
 

Kesesuaian prosedur 
yang dilakukan 

    
 

Kemampuan 
komunikasi/Penampilan 

    
 

Kesesuaian Hasil 
praktikum 

    
 

Total Skor   
 
Nilai Akhir = Jumlah total skore =  … 

                                         4 
Nilai ≥ 60 : lulus praktikum 
Nilai < 60 : Ulangi latihan praktikum 
 
 

 Tanda Tangan Mahasiswa                                         Tanda Tangan Dosen  pengampu  
 
 

 
   (                                )                                              (                                              ) 
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KEGIATAN PRAKTIKUM 10 

PRAKTIKUM SIMULASI PROPOSAL UJI KELAYAKAN MENGENAI 

ANALISIS PROYEKSI COSTUMER BERDASARKAN JENIS USAHA 

BIDANG REKAM MEDIS 

Puput Melati, SKM, MKM 

 
 

Selamat anda sudah  masuk  pada  tahap  pembelajaran  praktikum uji kelayakan 

bisnisdibidang rekam medis analisaswot, kebutuhan sumberdaya manusia dan 

keuangan,proyeksi customer dan strategi promosi / marketing.Disini anda akan 

mempelajari tentang simulasi analisisproyeksi costumerberdasarkan jenis usaha bidang 

rekam medis. Selamatbelajar!!!!! 

 
A. Pengertian 

Setiap organisasi bisnis memiliki dua jenis pelanggan, yakni pelanggan internal 

(seluruh karyawan perusahaan), dan eksternal (para klien, associate, supplier, 

termasuk para stakeholder, dll). Jadi, mulai sekarang – apabila disebutkan pelanggan 

atau customer, keduanya ada di dalam terminologi tersebut. Sudah banyak 

perusahaan yang sukses dalam bisnis, seringkali gagal dalam mempertahankan 

kepuasan setiap pelanggannya (walaupun untuk jenis pelanggan internal, nampaknya 

memang relatif jauh lebih sulit untuk dipuaskan). Mereka dapat dikatakan selalu 

bermain penuh dengan inovasi dan improvement terhadap core product-nya (baik 

barang  maupun  jasa).  Namun   kini   banyak   pelanggan   yang   tidak   lagi  

melihat core product yang ditawarkan, tetapi kepada hal lain yang kadang sulit bagi 

perusahaan untukmenerkanya. 

 
B. Tujuan 

Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami analisis 

proyeksi customer berdasarkan jenis usaha bidang rekam medis. 
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C. Alat danBahan 

Alat dan bahan yang perlu disiapkan antara lain: 

1. ModulPerkuliahan 

2. Alat untuk mencatat (alattulis) 

3. Komputer /Laptop 

4. Handphone (alatkomunikasi) 

5. Meja,kursi 

6. Formulir-formulir 
 
 

D. Prosedur Simulasi 

No Prosedur  Simulasi Proposal Uji 

Kelayakan Bisnis Mengenai Analisis 

Proyeksi Customer 

Keterangan 

1 Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok Simulasi adalah suatu 
proses peniruan dari sesuatu 
yang nyata beserta keadaan 
sekelilingnya. Aksi 
melakukan simulasi ini 
secara umum 
menggambarkan sifat-sifat 
karakteristik kunci dari 
kelakuan sistem fisik atau 
sistem. 
Simulasi merupakan alat 
yang tepat untuk digunakan 
terutama jika diharuskan 
untuk melakukan 
eksperimen dalam rangka 
mencari komentar terbaik 
dari komponen-komponen 
sistem. 
Hal ini dikarenakan sangat 
mahal dan memerlukan 

2 Setiap kelompok diminta untuk  
Mensimulasikan Prosedur 

 SimulasiProposal Uji Kelayakan 

Bisnis Mengenai Analisis Proyeksi Customer 
(ditentukanolehFasilitator),terdiridari: 
• Kelompok  1, simulasi analisis proyeksi 

customer dalam pembuatan rak 
penyimpanan rekammedis 

• Kelompok  2, simulasi analisis proyeksi 
customer dalam pembuatan aplikasi 
android untuk pendaftaran online 

• Kelompok 3 simulasi analisis proyeksi 
customer pembuatan rancangan desain 
formulir  

• Kelompok 4, simulasi analisis proyeksi 
customer  dalam pembuatan jasa konsultan 

3 Masing-masing kelompok  diminta 
mensimulasikan topik pada kelompok satu 
minggu sebelum praktikum dilaksanakan 
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4 Setiap kelompok secara bergantian 
mempresentasikan dan mensimulasikan hasil 
tagihan. 

waktu yang lama jika 
eksperimen dicoba secara 
riil 

5 Pada akhir sesi, proses simulasi dari masing-
masing kelompok dibahas dan didiskusikan 
terkait dengan kesan peserta dalam 
melaksanakan proses simulasi tersebut 



62 
 

 

E. Hasil Praktikum 
 

No Judul Praktikum Hasil Analisis Proyeksi Customer 

1 MembuatAnalisis Proyeksi 
Customeruntuk jenis usaha setiap 
kelompok yang sudah ditentukan 

 Faktor yang Perlu Dipertimbangkan dalam 
analisis proyeksi customer, yakni : 

1. Tinjauan industri: Anda akan 
menggambarkan kondisi industri Anda saat 
ini dan ke mana arahnya. 

2. Target pasar: Siapa pelanggan Anda yang 
sebenarnya? Anda akan merinci berapa 
banyak dari mereka di sana, apa kebutuhan 
mereka, dan menggambarkan demografi 
mereka. 

3. Persaingan: Jelaskan positioning, kekuatan, 
dan kelemahan pesaing Anda. 

4. Harga dan perkiraan: Harga Anda akan 
membantu menentukan bagaimana Anda 
memposisikan perusahaan Anda di pasar, 
dan perkiraan Anda akan menunjukkan porsi 
pasar yang Anda harapkan. 

 

 
F. Dokumentasi Yang Dimasukkan Ke Dalam SPADA 

1. Membuat perencanaan usaha dan kebutuhan sumber daya manusia yang telah disusun 

oleh mahasiswa 

2. Dokumentasi pelaksanaan simulasi  yang ditampilkan berdasarkan topic masing – masing 

kelompok. 
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Ringkasan 

Setiap organisasi bisnis memiliki dua jenis pelanggan, yakni pelanggan internal (seluruh 

karyawan perusahaan), dan eksternal (para klien, associate, supplier, termasuk para 

stakeholder, dll). Jadi, mulai sekarang – apabila disebutkan pelanggan atau customer, 

keduanya ada di dalam terminologi tersebut. Sudah banyak perusahaan yang sukses dalam 

bisnis, seringkali gagal dalam mempertahankan kepuasan setiap pelanggannya (walaupun 

untuk jenis pelanggan internal, nampaknya memang relatif jauh lebih sulit untuk 

dipuaskan). Mereka dapat dikatakan selalu bermain penuh dengan inovasi dan improvement 

terhadap core product-nya (baik barang  maupun  jasa).  Namun   kini   banyak   pelanggan   

yang   tidak   lagi  melihat core product yang ditawarkan, tetapi kepada hal lain yang 

kadang sulit bagi perusahaan untukmenerkanya. 

 
Latihan Test 1 

1. Siapkan alat-alat yang diperlukan dalam pengerjaanpraktikum 

2. Peragakan bagaimana mensimulasikan cara analisis proyeksi costumer 

berdasarkan jenis usaha bidang rekam medis 

3. Gunakan Tool Penilaian Praktikum untuk mengetahui sejauh mana kompetensi 

saudara dalam mensimulasikan cara analisis proyeksi costumer berdasarkan jenis usaha 

bidang rekammedis. 
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TEST 1 

Gunakan format penilaian penampilan / checklist 

SILAKAN ANDA MENGHUBUNGI FASILITATOR 

Berikan tanda √ pada kolom ya jika melakukan dengan benar dan pada kolom tidak 

jika tidak melakukan/salah. Format penilaian sebagai berikut: 

 
FORMAT PROSEDUR 

SIMULASI ANALISIS PROYEKSI COSTUMER BERDASARKAN JENIS 

USAHA BIDANG REKAM MEDIS 

 
NamaKelompok : 1..................................................................... 

2..................................................................... 

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

4...................................................................... 

5...................................................................... 

KelompokBagian :........................................................................ 

Tingkat/Program :........................................................................ 

Tanggal :........................................................................ 

Fasilitator :......................................................................... 
 

 

 
NO 

 
ASPEK YANG DINILAI 

 

YA 

 

TIDAK 

 Persiapan alat   

1 Modul Perkuliahan   

2 Alat untuk mencatat (alat tulis)   

3 Komputer / Laptop   

4 Handphone (alat komunikasi)   

5 Meja, kursi   
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6 Formulir-formulir   

 Prosedur Simulasi   

 Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok   

1 

Setiap kelompok diminta untuk  Mensimulasikan 
Prosedur  SimulasiProposal Uji Kelayakan Bisnis 

Mengenai Analisis Proyeksi Customer 
(ditentukanolehFasilitator),terdiridari: 
• Kelompok  1, simulasi analisis proyeksi customer 

dalam pembuatan rak penyimpanan rekammedis 
• Kelompok  2, simulasi analisis proyeksi customer 

dalam pembuatan aplikasi android untuk pendaftaran 
online 

• Kelompok 3 simulasi analisis proyeksi customer 
pembuatan rancangan desain formulir  

• Kelompok 4, simulasi analisis proyeksi customer  
dalam pembuatan jasa konsultan 

  

2 
Masing-masing kelompok  diminta mensimulasikan topik 
pada kelompok satu minggu sebelum praktikum 
dilaksanakan 

  

3 
Setiap kelompok secara bergantian mempresentasikan 
dan mensimulasikan hasil tagihan. 

  

4 
Pada akhir sesi, proses simulasi dari masing-masing 
kelompok dibahas dan didiskusikan terkait dengan kesan 
peserta dalam melaksanakan proses simulasi tersebut 

  

 Sikap   

1 Teliti   

2 Empati   

3 Memperhatikan keamanan   
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FORMAT PENILAIAN 

ASPEK/DIMENSI 

SKALA PENILAIAN 

Baik Cukup Kurang 
Sangat 

Kurang 
SKOR 

(≥81) (61--80)  (41-60) (≤40)  

Penguasaan Alat dan 
bahan 

    
 

Kesesuaian prosedur 
yang dilakukan 

    
 

Kemampuan 
komunikasi/Penampilan 

    
 

Kesesuaian Hasil 
praktikum 

    
 

Total Skor   
 
Nilai Akhir = Jumlah total skore =  … 

                                         4 
Nilai ≥ 60 : lulus praktikum 
Nilai < 60 : Ulangi latihan praktikum 
 
 

 Tanda Tangan Mahasiswa                                         Tanda Tangan Dosen  pengampu  
 
 

 
   (                                )                                              (                                              ) 
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KEGIATAN PRAKTIKUM 11 DAN 12 

PRAKTIKUM SIMULASI PROSPOSAL UJI KELAYAKAN MENGENAI 

PERENCANAAN PRODUK DAN PRODUKSI BERDASARKAN JENIS 

USAHA BIDANG REKAM MEDIK 

Puput Melati, SKM, MKM 

 
 

Selamat anda sudah masuk pada tahap  pembelajaran  praktikum  yaitu  uji  

kelayakan bisnis dibidang rekam medis analisa swot, kebutuhan sumber daya manusia 

dan keuangan, proyeksi customer dan strategi promosi / marketing. Disini anda akan 

mempelajari tentang perencanaan produk dan produksi berdasarkan jenis usaha bidang 

rekam medis. Selamatbelajar!!!!! 

 
A. Pengertian 

Perencanaan produk adalah proses menciptakan ide  produk dan menindaklanjuti 

sampai produk diperkenalkan ke pasar. Selain itu, perusahaan harus memiliki strategi 

cadangan apabila produk gagal dalam pemasarannya. Termasuk diantaranya ekstensi 

produk atau perbaikan, distribusi, perubahan harga dan promosi.Kesuksesan ekonomi 

suatu perusahaan manufaktur tergantung kepada kemampuan untuk mengidentifikasi 

kebutuhan pelanggan, kemudian secara cepat menciptakan produk yang  dapat 

memenuhi kebutuhan tersebut dengan biaya yang rendah. Hal ini bukan merupakan 

tanggung jawab bagian pemasaran, bagian  manufaktur, atau bagian  desain saja, 

melainkan merupakan tanggung jawab yang melibatkan banyak fungsi yang ada di 

perusahaan. Metode pengembangan produk berdasarkan kepada  permintaan atau 

persyaratan serta spesifikasi produk oleh customer adalah metode yang cukup baik, 

karena dengan berbasis keinginan customer maka kemungkinan produk tersebut tidak 

diterimaoleh customer menjadi lebihkecil. Dari sudut pandang investor pada 

perusahaan yang berorientasi laba, usaha pengembangan produk dikatakan sukses jika 

produk dapat diproduksi dan dijual dengan menghasilkan laba. 
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B. Tujuan 

Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami simulasi 

perencanaan produk dan produksi berdasarkan jenis usaha bidang rekam medik 

 
C. Alat danBahan 

Alat dan bahan yang perlu disiapkan antara lain: 

1. ModulPerkuliahan 

2. Alat untuk mencatat (alattulis) 

3. Komputer /Laptop 

4. Handphone (alatkomunikasi) 

5. Meja,kursi 

6. Formulir-formulir 
 
 

D. Prosedur Simulasi 

No Prosedur  Simulasi Proposal Uji 

Kelayakan Bisnis Mengenai Perencanaan 

Produk Dan Produksi 

Keterangan 

1 Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok Simulasi adalah suatu 
proses peniruan dari sesuatu 
yang nyata beserta keadaan 
sekelilingnya. Aksi 
melakukan simulasi ini 
secara umum 
menggambarkan sifat-sifat 
karakteristik kunci dari 
kelakuan sistem fisik atau 
sistem. 
Simulasi merupakan alat 
yang tepat untuk digunakan 
terutama jika diharuskan 
untuk melakukan 
eksperimen dalam rangka 
mencari komentar terbaik 
dari komponen-komponen 

2 Setiap kelompok diminta untuk 
Mensimulasikan Prosedur  Simulasi 

Proposal Uji Kelayakan Bisnis Mengenai 

Perencanaan  Produk dan Produksi

(ditentukanolehFasilitator),terdiridari: 
• Kelompok  1, simulasi perencanaan 

produk dan produksi dalam pembuatan rak 
penyimpanan rekammedis 

• Kelompok  2, simulasi perencanaan 
produk dan produksi dalam pembuatan 
aplikasi android untuk pendaftaran online 

• Kelompok 3 simulasi perencanaan produk 
dan produksi dalam  pembuatan rancangan 
desain formulir  

• Kelompok 4, simulasi perencanaan produk 
dan produksi  dalam pembuatan jasa 
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konsultan sistem. 
Hal ini dikarenakan sangat 
mahal dan memerlukan 
waktu yang lama jika 
eksperimen dicoba secara 
riil 

3 Masing-masing kelompok  diminta 
mensimulasikan topik pada kelompok satu 
minggu sebelum praktikum dilaksanakan 

4 Setiap kelompok secara bergantian 
mempresentasikan dan mensimulasikan hasil 
tagihan. 

5 Pada akhir sesi, proses simulasi dari masing-
masing kelompok dibahas dan didiskusikan 
terkait dengan kesan peserta dalam 
melaksanakan proses simulasi tersebut 
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E. Hasil Praktikum 
 

No Judul Praktikum Hasil Perencanaan Usaha dan Kebutuhan 

Sumber Daya Manusia 

1 Membuat Perencanaan Produk 
Dan Produksi  untuk jenis usaha 
setiap kelompok yang sudah 
ditentukan 

Perencanaan produk adalah proses menciptakan 
ide produk dan menindaklanjuti sampai produk 
diperkenalkan ke pasar. Selain itu, perusahaan 
harus memiliki strategi cadangan apabila produk 
gagal dalam pemasarannya. Termasuk 
diantaranya ekstensi produk atau perbaikan, 
distribusi, perubahan harga dan promosi. 

Tujuan rencana produksi: 

• Meminimalkan biaya / memaksimalkan laba 
• Memaksimalkan layanan nasabah 
• Meminimalkan investasi inventaris 
• Meminimalkan perubahan dalam nilai 

produksi 
• Meminimalkan perubahan dalam tingkat 

tenaga kerja 

• Memaksimalkan pemanfaatan pabrik dan 
perlengkapan 

 

 
F. Dokumentasi Yang Dimasukkan Ke Dalam SPADA 

1. Membuat perencanaan usaha dan kebutuhan sumber daya manusia yang telah disusun 

oleh mahasiswa 

2. Dokumentasi pelaksanaan simulasi  yang ditampilkan berdasarkan topic masing – masing 

kelompok. 
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Ringkasan 

Perencanaan produk adalah proses menciptakan ide  produk dan menindaklanjuti 

sampai produk diperkenalkan ke pasar. Selain itu, perusahaan harus memiliki strategi 

cadangan apabila produk gagal dalam pemasarannya. Termasuk diantaranya ekstensi 

produk atau perbaikan, distribusi, perubahan harga dan promosi.Kesuksesan ekonomi 

suatu perusahaan manufaktur tergantung kepada kemampuan untuk mengidentifikasi 

kebutuhan pelanggan, kemudian secara cepat menciptakan produk yang  dapat 

memenuhi kebutuhan tersebut dengan biaya yang rendah. 

 
Latihan Test 1 

1. Siapkan alat-alat yang diperlukan dalam pengerjaanpraktikum 

2. Peragakan bagaimana mensimulasikan cara perencanaan produk dan produksi 

berdasarkan jenis usaha bidang rekam medik 

3. Gunakan Tool Penilaian Praktikum untuk mengetahui sejauh mana kompetensi 

saudara dalam mensimulasikan cara perencanaan produk dan produksi 

berdasarkan jenis usaha bidang rekam medik 
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TEST 1 

Gunakan format penilaian penampilan / checklist 

SILAKAN ANDA MENGHUBUNGI FASILITATOR 

Berikan tanda √ pada kolom ya jika melakukan dengan benar dan pada kolom tidak 

jika tidak melakukan/salah. Format penilaian sebagai berikut: 

 
FORMAT PROSEDUR 

SIMULASI PERENCANAAN PRODUK DAN PRODUKSI BERDASARKAN 

JENIS USAHA BIDANG REKAM MEDIK 

 
NamaKelompok : 1..................................................................... 

2..................................................................... 

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

4..................................................................... 

5..................................................................... 

KelompokBagian :........................................................................ 

Tingkat/Program :........................................................................ 

Tanggal :........................................................................ 

Fasilitator :......................................................................... 
 

 

 
NO 

 
ASPEK YANG DINILAI 

 

YA 

 

TIDAK 

 Persiapan alat   

1 Modul Perkuliahan   

2 Alat untuk mencatat (alat tulis)   

3 Komputer / Laptop   

4 Handphone (alat komunikasi)   
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5 Meja, kursi   

6 Formulir-formulir   

 Prosedur Simulasi   

1 Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok   

2 

Setiap kelompok diminta untuk  Mensimulasikan 
Prosedur  Simulasi Proposal Uji Kelayakan Bisnis 

Mengenai Perencanaan  Produk dan Produksi

(ditentukanolehFasilitator),terdiridari: 
• Kelompok  1, simulasi perencanaan produk dan 

produksi dalam pembuatan rak penyimpanan 
rekammedis 

• Kelompok  2, simulasi perencanaan produk dan 
produksi dalam pembuatan aplikasi android untuk 
pendaftaran online 

• Kelompok 3 simulasi perencanaan produk dan 
produksi dalam  pembuatan rancangan desain formulir  

• Kelompok 4, simulasi perencanaan produk dan 
produksi  dalam pembuatan jasa konsultan 

  

3 

Masing-masing kelompok  diminta mensimulasikan topik 
pada kelompok satu minggu sebelum praktikum 
dilaksanakan 

  

4 
Setiap kelompok secara bergantian mempresentasikan dan 
mensimulasikan hasil tagihan. 

  

5 
Pada akhir sesi, proses simulasi dari masing-masing 
kelompok dibahas dan didiskusikan terkait dengan kesan 
peserta dalam melaksanakan proses simulasi tersebut 

  

 Sikap   

1 Teliti   

2 Empati   

3 Memperhatikan keamanan   
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FORMAT PENILAIAN 

ASPEK/DIMENSI 

SKALA PENILAIAN 

Baik Cukup Kurang 
Sangat 

Kurang 
SKOR 

(≥81) (61--80)  (41-60) (≤40)  

Penguasaan Alat dan 
bahan 

    
 

Kesesuaian prosedur 
yang dilakukan 

    
 

Kemampuan 
komunikasi/Penampilan 

    
 

Kesesuaian Hasil 
praktikum 

    
 

Total Skor   
 
Nilai Akhir = Jumlah total skore =  … 

                                         4 
Nilai ≥ 60 : lulus praktikum 
Nilai < 60 : Ulangi latihan praktikum 
 
 

 Tanda Tangan Mahasiswa                                         Tanda Tangan Dosen  pengampu  
 
 

 
   (                                )                                              (                                              ) 
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KEGIATAN PRAKTIKUM 13 

PRAKTIKUM SIMULASI PROPOSAL UJI KELAYAKAN BISNIS 

MENGENAI STRATEGI PROMOSI / MARKETING BERDASARKAN 

JENIS USAHA BIDANG REKAM MEDIK 

Puput Melati, SKM, MKM 

 
 

Selamat anda sudah  masuk  pada  tahap  pembelajaran  praktikum uji kelayakan 

bisnisdibidang rekam medis analisaswot, kebutuhan sumberdaya manusia dan 

keuangan,proyeksi customer dan strategi promosi / marketing.Disini anda akan 

mempelajari tentang simulasi strategi promosi / marketing berdasarkan jenis usaha 

bidang rekam medis. Selamatbelajar!!!!! 

 
A. Pengertian 

Brand placement adalah penempatan produk, jasa, brand atau merek yang dilakukan 

melalui program media tertentu bertujuan untuk meningkatkan visibilitas. komunikasi 

pemasaran telah menjadi salah satu bagian terpenting bagi sebuah organisasi. 

Komunikasi pemasaran sangat membantu organisasi untuk membentuk serta 

membangun sebuah brand awareness yang positif di mata konsumen. Dalam artian, 

konsumen mengartikan informasi produk yang disampaikan oleh organisasi ke dalam 

bentuk persepsi mengenai produk tersebut dan posisi produk tersebut dalam pasar. 

Komunikasi pemasaran juga digunakan dalam dunia bisnis untuk mempertahankan 

produk dengan basis konsumen, dan untuk membangun hubungan antara konsumen 

dan penyuplai atau pemasok. Strategi komunikasi pemasaran diartikan sebagai 

perencanaan  bisnis  melakukan  penyebaran   informasi   produk   dan 

pengembangan brand awareness. 

 
B. Tujuan 

Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami simulasi 

strategi promosi / marketing berdasarkan jenis usaha bidang rekam medis 
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C. Alat danBahan 

Alat dan bahan yang perlu disiapkan antara lain: 

1. ModulPerkuliahan 

2. Alat untuk mencatat (alattulis) 

3. Komputer /Laptop 

4. Handphone (alatkomunikasi) 

5. Meja,kursi 

6. Formulir-formulir 
 
 

D. Prosedur Simulasi 

No Prosedur  Simulasi Proposal Uji 

Kelayakan Bisnis Mengenai Strategi 

Promosi/Marketing 

Keterangan 

1 Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok Simulasi adalah suatu 
proses peniruan dari sesuatu 
yang nyata beserta keadaan 
sekelilingnya. Aksi 
melakukan simulasi ini 
secara umum 
menggambarkan sifat-sifat 
karakteristik kunci dari 
kelakuan sistem fisik atau 
sistem. 
Simulasi merupakan alat 
yang tepat untuk digunakan 
terutama jika diharuskan 
untuk melakukan 
eksperimen dalam rangka 
mencari komentar terbaik 
dari komponen-komponen 
sistem. 
Hal ini dikarenakan sangat 
mahal dan memerlukan 
waktu yang lama jika 
eksperimen dicoba secara 

2 Setiap kelompok diminta untuk 
Mensimulasikan Prosedur  Simulasi 

Proposal Uji Kelayakan Bisnis Mengenai 

Strategi Promosi/Marketing

(ditentukanolehFasilitator),terdiridari: 
• Kelompok  1, simulasi strategi 

promosi/marketing dalam pembuatan rak 
penyimpanan rekammedis 

• Kelompok  2, simulasi strategi 
promosi/marketing dalam pembuatan 
aplikasi android untuk pendaftaran online 

• Kelompok 3 simulasi strategi 
promosi/marketing pembuatan rancangan 
desain formulir  

• Kelompok 4, simulasi strategi 
promosi/marketing  dalam pembuatan jasa 
konsultan 

3 Masing-masing kelompok  diminta 
mensimulasikan topik pada kelompok satu 
minggu sebelum praktikum dilaksanakan 
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4 Setiap kelompok secara bergantian 
mempresentasikan dan mensimulasikan hasil 
tagihan. 

riil 

5 Pada akhir sesi, proses simulasi dari masing-
masing kelompok dibahas dan didiskusikan 
terkait dengan kesan peserta dalam 
melaksanakan proses simulasi tersebut 
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E. Hasil Praktikum 
 

No Judul Praktikum Hasil Strategi Promosi/Marketing 

1 MembuatStrategi 
Promosi/Marketing untuk jenis 
usaha setiap kelompok yang 
sudah ditentukan 

Ada beberapa langkah-langkah dalam 
membangun strategi promosi/marketing dalam 
berwirausaha, diantara: 

1. Membangun Brand yang Kuat 
2. Membuat Logo yang Menarik 
3. Menulis Konten Sebagai Strategi Marketing 
4. Gunakan Facebook Ads 
5. Lakukan Riset Pasar 
6. Manfaatkan Media Sosial 
7. Evaluasi Bisnis Anda 

 
F. Dokumentasi Yang Dimasukkan Ke Dalam SPADA 

1. Membuat perencanaan usaha dan kebutuhan sumber daya manusia yang telah disusun 

oleh mahasiswa 

2. Dokumentasi pelaksanaan simulasi  yang ditampilkan berdasarkan topic masing – masing 

kelompok. 

 

Ringkasan 

Konsep pemasaran adalah filosofi “merasakan dan merespons” yang berpusat pada 

pelanggan. Pekerjaan yang harus dilakukan bukanlah menemukan pelanggan yang tepat 

bagi produk Anda, tetapi menemukan produk yang tepat bagi pelanggan Anda. Fokus 

utama konsep ini terletak pada usaha untuk menaklukkan pelanggan melakukan penjualan 

jangka pendek dengan tidak terlalu memperhatikan siapa yang membeli atau mengapa ia 

membeli. Pemasaran merupakan salah satu kegiatan utama yang wajib diperhatikan oleh 

seorang pebisnis. Tanpa adanya perencanaan yang matang, bisa dipastikan bahwa 

pemasaran bisnisnya tidak akan mampu berjalan dengan optimal dan pada akhirnya akan 

kalah sebelum berperang di tengah ketatnya dunia persainganpasar. 
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Latihan Test 1 

1. Siapkan alat-alat yang diperlukan dalam pengerjaanpraktikum 

2. Peragakan bagaimana mensimulasikan cara strategi promosi / marketing 

berdasarkan jenis usaha bidang rekam medis 

3. Gunakan Tool Penilaian Praktikum untuk mengetahui sejauh mana kompetensi 

saudara dalam mensimulasikan cara strategi promosi / marketing berdasarkan 

jenis usaha bidang rekammedis. 
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TEST 1 

Gunakan format penilaian penampilan / checklist 

SILAKAN ANDA MENGHUBUNGI FASILITATOR 

Berikan tanda √ pada kolom ya jika melakukan dengan benar dan pada kolom tidak 

jika tidak melakukan/salah. Format penilaian sebagai berikut: 

 
FORMAT PROSEDUR 

SIMULASI STRATEGI PROMOSI / MARKETING BERDASARKAN JENIS 

USAHA BIDANG REKAM MEDIS 

 
NamaKelompok : 1..................................................................... 

2..................................................................... 

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

4...................................................................... 

5...................................................................... 

KelompokBagian :........................................................................ 

Tingkat/Program :........................................................................ 

Tanggal :........................................................................ 

Fasilitator :......................................................................... 
 

 

 
NO 

 
ASPEK YANG DINILAI 

 

YA 

 

TIDAK 

 Persiapan alat   

1 Modul Perkuliahan   

2 Alat untuk mencatat (alat tulis)   

3 Komputer / Laptop   

4 Handphone (alat komunikasi)   
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5 Meja, kursi   

6 Formulir-formulir   

 Prosedur Simulasi   

1 Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok   

2 

Setiap kelompok diminta untuk  Mensimulasikan 
Prosedur  Simulasi Proposal Uji Kelayakan Bisnis 

Mengenai Strategi Promosi/Marketing

(ditentukanolehFasilitator),terdiridari: 
• Kelompok  1, simulasi strategi promosi/marketing 

dalam pembuatan rak penyimpanan rekammedis 
• Kelompok  2, simulasi strategi promosi/marketing 

dalam pembuatan aplikasi android untuk pendaftaran 
online 

• Kelompok 3 simulasi strategi promosi/marketing 
pembuatan rancangan desain formulir  

• Kelompok 4, simulasi strategi promosi/marketing  
dalam pembuatan jasa konsultan 

  

3 
Masing-masing kelompok  diminta mensimulasikan topik 
pada kelompok satu minggu sebelum praktikum dilaksanakan 

  

4 
Setiap kelompok secara bergantian mempresentasikan dan 
mensimulasikan hasil tagihan. 

  

5 
Pada akhir sesi, proses simulasi dari masing-masing 
kelompok dibahas dan didiskusikan terkait dengan kesan 
peserta dalam melaksanakan proses simulasi tersebut 

  

 Sikap   

1 Teliti   

2 Empati   

3 Memperhatikan keamanan   
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FORMAT PENILAIAN 

ASPEK/DIMENSI 

SKALA PENILAIAN 

Baik Cukup Kurang 
Sangat 

Kurang 
SKOR 

(≥81) (61--80)  (41-60) (≤40)  

Penguasaan Alat dan 
bahan 

    
 

Kesesuaian prosedur 
yang dilakukan 

    
 

Kemampuan 
komunikasi/Penampilan 

    
 

Kesesuaian Hasil 
praktikum 

    
 

Total Skor   
 
Nilai Akhir = Jumlah total skore =  … 

                                         4 
Nilai ≥ 60 : lulus praktikum 
Nilai < 60 : Ulangi latihan praktikum 
 
 

 Tanda Tangan Mahasiswa                                         Tanda Tangan Dosen  pengampu  
 
 

 
   (                                )                                              (                                              ) 
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BAB IV 

PRAKTIKUM PRINSIP-PRINSIP KEPUASAAN KONSUMEN ATAU USER 

DALAM USAHA REKAM MEDIK 

 
KEGIATAN PRAKTIKUM 14 

PRAKTIKUM SIMULASI MEMBUAT ANGKET/KUESIONER KEPUASAN 

KONSUMEN 

Erlindai,SKM.,  M.Kes 

Selamat anda sudah masuk pada tahap  pembelajaran  praktikum  yaitu  public 

relation dalam lembaga pendidikan khususnya profesi kesehatan. Disini anda akan 

mempelajari tentang public relation dalam lembaga pendidikan. Selamatbelajar!!!!! 

 
A. Pengertian 

Prinsip-prinsip prodak haruslah menggambarkan tujuan-tujuan dari dibuatnya produk 

tersebut, hal-hal dasar, strategi dan taktik awal terkait produk tersebut, sehingga 

produk tersebut mempunyai nilai bagi pengguna. Prinsip-prinsip produk yang baik 

harus mempunyai kriteria sebagai berikut. Harus spesifik sehingga mudah untuk 

diukur, dibuat sepanjang proses pembuatan produk, harus dapat menginspirasi tim 

anda sehingga mereka dapat membuat produk yang luar biasa, harus dapat 

memberikan tantangan bagi tim yang biasa dan tim yang bekerja dengan setengah 

hati,  harus   sederhana   dan   mudah   diingat,   harus   mempunyai   pembeda 

dengan produkpesaing 

 
B. Tujuan 

Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan mampu simulasi membuat 

angket/kuesioner kepuasan konsumen dalam lembaga pendidikan khususnya profesi 

kesehatan 
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C. Alat danBahan 

Alat dan bahan yang perlu disiapkan antara lain: 

1. ModulPerkuliahan 

2. Alat untuk mencatat (alattulis) 

3. Komputer /Laptop 

4. Handphone (alatkomunikasi) 

5. Meja,kursi 

6. Formulir-formulir 
 
 

D. Prosedur Simulasi 

No Prosedur  Simulasi Membuat 

Angket/Kuesioner Kepuasan Konsumen 

Berdasarkan Produk/Jasa Kewirausahaan 

Dibangun 

Keterangan 

1 Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok Simulasi adalah suatu proses 
peniruan dari sesuatu yang 
nyata beserta keadaan 
sekelilingnya. Aksi melakukan 
simulasi ini secara umum 
menggambarkan sifat-sifat 
karakteristik kunci dari 
kelakuan sistem fisik atau 
sistem. 
Simulasi merupakan alat yang 
tepat untuk digunakan 
terutama jika diharuskan untuk 
melakukan eksperimen dalam 
rangka mencari komentar 
terbaik dari komponen-
komponen sistem. 
Hal ini dikarenakan sangat 
mahal dan memerlukan waktu 
yang lama jika eksperimen 
dicoba secara riil 

2 Setiap kelompok diminta untuk 
Mensimulasikan Prosedur  Simulasi 

Proposal Uji Kelayakan Bisnis Mengenai 

Membuat Angket/Kuesioner Kepuasan 

Konsumen Berdasarkan Produk/Jasa 

Kewirausahaan Dibangun

(ditentukanolehFasilitator),terdiridari: 
• Kelompok  1, simulasi membuat 

angket/kuesioner kepuasan konsumen 
berdasarkan produk/jasa kewirausahaan yang 
mereka bangun dalam pembuatan rak 
penyimpanan rekammedis 

• Kelompok  2, simulasi membuat 
angket/kuesioner kepuasan konsumen 
berdasarkan produk/jasa kewirausahaan yang 
mereka bangun dalam pembuatan aplikasi 
android untuk pendaftaran online 

• Kelompok 3 simulasi membuat 
angket/kuesioner kepuasan konsumen 
berdasarkan produk/jasa kewirausahaan yang 



90  

mereka bangun dalam  pembuatan rancangan 
desain formulir  

• Kelompok 4, simulasi membuat 
angket/kuesioner kepuasan konsumen 
berdasarkan produk/jasa kewirausahaan yang 
mereka bangun  dalam pembuatan jasa 
konsultan 

3 Masing-masing kelompok  diminta 
mensimulasikan topik pada kelompok satu minggu 
sebelum praktikum dilaksanakan 

4 Setiap kelompok secara bergantian 
mempresentasikan dan mensimulasikan hasil 
tagihan. 

5 Pada akhir sesi, proses simulasi dari masing-
masing kelompok dibahas dan didiskusikan 
terkait dengan kesan peserta dalam melaksanakan 
proses simulasi tersebut 
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E. Hasil Praktikum 
 

No Judul Praktikum Hasil Pembuatan Angket/Kuesioner 

Kepuasan Konsumen Berdasarkan 

Produk/Jasa Kewirausahaan Dibangun 

1 Membuat Angket/Kuesioner 
Kepuasan Konsumen 
Berdasarkan Produk/Jasa 
Kewirausahaan Dibangun untuk 
jenis usaha setiap kelompok yang 
sudah ditentukan 

Kuesioner merupakan sebuah cara bagi 
seseorang yang ingin mengumpulkan 
informasi tentang suatu hal yang bersumber 
dari banyak orang. Jika seseorang ingin 
membuat kuesioner, pastikan lah jika 
kuesioner tersebut telah disiapkan dengan 
sebaik baiknya. Sebuah kuesioner tidak akan 
menjadi bermanfaat jika pertanyaan yang 
ditujukan tidak tepat sasaran. 

Pertanyaan dari sebuah kuesioner harus lah 
mudah untuk dipahami agar para responden 
tidak mengalami kesulitan dalam memahami 
pertanyaan pertanyaan tersebut. Untuk yang 
ingin dimudahkan ketika membuat 
kuesioner, disarankan menggunakan metode 
online seperti google form sebagai metode 
nya.  

Simak dan pahami cara pembuatan 
kuisioner/angket melalui link dibawah ini: 

http://sosiologis.com/cara-membuat-angket-
penelitian. 

 

 
F. Dokumentasi Yang Dimasukkan Ke Dalam SPADA 

1. Membuat perencanaan usaha dan kebutuhan sumber daya manusia yang telah disusun 

oleh mahasiswa 

2. Dokumentasi pelaksanaan simulasi  yang ditampilkan berdasarkan topic masing – masing 

kelompok.
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Ringkasan 

Hal ini merupakan tantangan besar bagi perusahaan dalam membangun citra 

perusahaan yang tidak hanya mampu membuat dan membangun tapi juga dapat 

memberikan pelayanan yang memuaskan. Oleh sebab itu perusahaan perlu 

mengetahui perilaku konsumen dalam membeli, menggunakan dan mengevaluasi 

barang maupun jasa dalam rangka pemenuhan dan pemuasan kebutuhan. Setiap 

perusahaan memiliki tantangan untuk tetap mempertahankan usahanya antara lain 

bagaimana menjaga kualitas pelayanan agar dapat bersaing dengan produk serupa dan 

juga produk pengganti lainnya yang saat ini semakin banyak bermunculan. Salah satu 

faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga kualitas pelayanan yaitu dengan 

memberikan pelayanan yang memuaskan, sesuai dengan atau melebihi harapan 

konsumen. Sehingga dirasakan sangat penting untuk mengetahui pelayanan yang 

diharapkan olehkonsumen. 

 
Latihan Test 1 

1. Siapkan alat-alat yang diperlukan dalam pengerjaanpraktikum 

2. Peragakan bagaimana mensimulasikan pembuatan angket/kuesioner kepuasan konsumen 

dalam lembaga pendidikan khususnya profesikesehatan 

3. Gunakan Tool Penilaian Praktikum untuk mengetahui sejauh mana kompetensi 

saudara dalam mensimulasikan hubungan public relation dalam lembaga 

pendidikan khususnya profesikesehatan 
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TEST 1 

Gunakan format penilaian penampilan / checklist 

SILAKAN ANDA MENGHUBUNGI FASILITATOR 

Berikan tanda √ pada kolom ya jika melakukan dengan benar dan pada kolom tidak 

jika tidak melakukan/salah. Format penilaian sebagai berikut: 

 
FORMAT PROSEDUR 

SIMULASI MEMBUAT ANGKET/KUESIONER KEPUASAN KONSUMEN 

DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN KHUSUSNYA TENAGA REKAM 

MEDIK 

 
NamaKelompok : 1..................................................................... 

2..................................................................... 

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

4. ..................................................................... 

KelompokBagian :........................................................................ 

Tingkat/Program :........................................................................ 

Tanggal :........................................................................ 

Fasilitator :......................................................................... 
 

 

 
NO 

 
ASPEK YANG DINILAI 

 

YA 

 

TIDAK 

 Persiapan alat   

1 Modul Perkuliahan   

2 Alat untuk mencatat (alat tulis)   

3 Komputer / Laptop   

4 Handphone (alat komunikasi)   
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5 Meja, kursi   

6 Formulir-formulir   

 Prosedur Simulasi   

1 
Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok   

2 

Setiap kelompok diminta untuk  Mensimulasikan 
Prosedur  Simulasi Proposal Uji Kelayakan Bisnis 

Mengenai Membuat Angket/Kuesioner Kepuasan 

Konsumen Berdasarkan Produk/Jasa Kewirausahaan 

Dibangun (ditentukanolehFasilitator),terdiridari: 
• Kelompok  1, simulasi membuat angket/kuesioner 

kepuasan konsumen berdasarkan produk/jasa 
kewirausahaan yang mereka bangun dalam pembuatan 
rak penyimpanan rekammedis 

• Kelompok  2, simulasi membuat angket/kuesioner 
kepuasan konsumen berdasarkan produk/jasa 
kewirausahaan yang mereka bangun dalam pembuatan 
aplikasi android untuk pendaftaran online 

• Kelompok 3 simulasi membuat angket/kuesioner 
kepuasan konsumen berdasarkan produk/jasa 
kewirausahaan yang mereka bangun dalam  pembuatan 
rancangan desain formulir  

• Kelompok 4, simulasi membuat angket/kuesioner 
kepuasan konsumen berdasarkan produk/jasa 
kewirausahaan yang mereka bangun  dalam pembuatan 
jasa konsultan 

  

3 
Masing-masing kelompok  diminta mensimulasikan topik 
pada kelompok satu minggu sebelum praktikum dilaksanakan 

  

4 
Setiap kelompok secara bergantian mempresentasikan dan 
mensimulasikan hasil tagihan. 

  

5 
Pada akhir sesi, proses simulasi dari masing-masing 
kelompok dibahas dan didiskusikan terkait dengan kesan 
peserta dalam melaksanakan proses simulasi tersebut 

  

 Sikap   
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1 Teliti   

2 Empati   

3 Memperhatikan keamanan   

 
 

ANGKET/KUESIONER KEPUASAN KONSUMEN 

 

No Pertanyaan SS S TS ST 

A. Responsivitas 

1 Kemampuan petugas dalam melayani pelanggan     

2 Kemampuan untuk membantu pelanggan     

3 Cepat merespon pelanggan yang datang     

4 Petugas memberikan informasi yang jelas dan 
mudah dimengerti oleh pelanggan 

    

5 Adanya skill tersendiri dari petugas dalam 
melayani pelanggan 

    

B. responsibilitas 

7 Pelanggan berharap memberikan pelayanan yang 
sesuai 

    

8 Pelanggan berhak memberikan complain     

9 Petugas dan pelanggan saling berpartisipasi     

10 Pelanggan diberikan kebebasan dalam 
memberikan masukan terhadap pelayanan 
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FORMAT PENILAIAN 

ASPEK/DIMENSI 

SKALA PENILAIAN 

Baik Cukup Kurang 
Sangat 

Kurang 
SKOR 

(≥81) (61--80)  (41-60) (≤40)  

Penguasaan Alat dan 
bahan 

    
 

Kesesuaian prosedur 
yang dilakukan 

    
 

Kemampuan 
komunikasi/Penampilan 

    
 

Kesesuaian Hasil 
praktikum 

    
 

Total Skor   
 
Nilai Akhir = Jumlah total skore =  … 

                                         4 
Nilai ≥ 60 : lulus praktikum 
Nilai < 60 : Ulangi latihan praktikum 
 
 

 Tanda Tangan Mahasiswa                                         Tanda Tangan Dosen  pengampu  
 
 

 
   (                                )                                              (                                              ) 
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