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Kata Pengantar 

 

Bismillahirrahmannirrahim... 

Assalamualaikum wr. wb. 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya 

kepada kita semua dan kepada kami khususnya, sehingga dengan segala kasih sayang-Nya 

pula kami dapat menyelesaikan tugas laporan  ini. Shalawat serta salam tak lupa pula kita 

sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan 

keluarga. Semoga kita semua dapat menjadi umatnya yang selalu bertaqwa kepada Allah 

SWT, amin. 

Tulisan ini dibuat sebagai bentuk laporan akhir dari praktek bisnis Kewirausahaan. 

Tujuan dari praktek Kewirausahaan ini adalah untuk melatih jiwa kewirausahaan dan 

memperoleh laba. 

Dengan segala keterbatasan yang ada kami sangat menyadari adanya kekurangan dalam 

penulisan tugas akhir ini. Oleh karena itu kami mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, 

serta tidak menutup kemungkinan untuk menerima saran dan kritik yang membangun agar 

lebih baik lagi untuk kedepannya. Semoga dengan adanya laporan  ini dapat bermanfaat 

kepada kami khususnya dan kepada seluruh pembaca umumnya. Terimakasih atas segala 

partisipasinya, akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, wassallamualaikum 

wr. wb. 

 

Hormat  Kami 

 

 

 

 

 



1. Alasan Pemilihan Bisnis 

Dewasa ini, perkembangan dunia usaha sudah semakin  bertambah pesat 

seiring beragamnya selera konsumen yang semakin beragam. Kepraktisan adalah 

salah satu faktor konsumen untuk memilih produk makanan, sehingga konsumen 

dapat mengkonsumsinya dimanapun mereka berada, terutama para kawula muda dan 

pebisnis yang menginginkan makanan siap saji karena mereka tidak punya banyak 

waktu untuk membuat suatu makanan bernutrisi yang cukup. Sehingga dibenak kami 

terbentuk ide dimana kami harus berinovasi dan menciptakan produk yang berkualitas 

yang  tentunya digemari oleh konsumenpada umumnya, yaitu salad dan sandwich. 

Sandwich dan salad merupakan produk makanan yang bisa dinikmati oleh 

semua kalangan, sehingga kami berusaha memanfaatkan peluang ini sebagai 

kesempatan untuk memulai dan mencoba sebuah bisnis berbasis kuliner.  

 

2. Tujuan 

 Di zaman globalisasi ini banyak pertukaran budaya antar daerah maupun 

manca negara. Hal ini juga berpengaruh terhadap kuliner di indonesia yang tidak 

sedikit masyarakat indonesia yang mulai menggemari makanan dari negara lain salah 

satunya menu makanan sandwich dan salad. 

 

 Kami memasarkan produk ini karena kami melihat banyak peluang untuk 

menjual produk makanan siap saji tanpa mengesampingkan kandungan nutrisi yang 

ada dalam bahan makanan tersebut. Dimana sekarang banyak dari masyarakat 

Indonesia yang minginginkan makanan siap saji karena mereka tidak ingin repot 

untuk menyiapkan makanan yang bernutrisi seimbang. 

 

 Dalam produk kami ini yaitu sandwich dan salad adalah produk yang 

berkualitas karena kami berfikir bahwa didalam produk kami memiliki banyak 

kandungan nutrisi dan vitamin yang seimbang untuk tubuh. Selain kami ingin 

menciptakan produk yang berkualitas kami juga menginginkan produk kuliner yang 

praktis bagi konsumen yang menginginkan makanan bernutrisi dan bergizi seimbang 

tanpa memerlukan waktu yang lama. Selain itu kami juga ingin menciptakan produk 

yang mempunyai daya saing dalam bidang bisnis yang sekarang ini perkembangannya 

semakin pesat. 



Laporan Praktek 

A. Aspek Pemasaran 

Dalam hal ini, produk yang kami pasarkan adalah jenis kuliner modern yang 

pada kenyataanya memang banyak digandrungi oleh para konsumen penikmat 

kulinar.Alasan kami memilih produk sandwich dan salad ini adalah agar kami dapat 

menjual produk siap saji untuk masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak 

mempunyai waktu yang banyak untuk membuat makanan yang bernutrisi seimbang. 

 Harga yang kami tawarkan pada produk ini sangat cocok untuk kantong 

mahasiswa atau masyarakat menengah. Harga satu cup salad yaitu Rp. 5000,-. 

Sedangkan untuk satu minibox sandwich hanya Rp. 7000,-. 

 

 Untuk promosi kami melakukan promosi secara langsung kepada para 

konsumen di sakitar stand dan juga kami mempromosikan produk kami melalui 

pengeras suara. 

 

B. Sumber Daya Manusia 

 

1. Pembagian Tugas 

 

Dalam pembagian tugas ini kami lakukan sesuai kesepakatan bersama. Setiap 

anggota kelompok mempunyai tanggung jawab atas tugas mereka masing-masing 

untuk mewujudkan kelancaran bisnis dan kekompakan tim. 

 

Berikut nama dan tugas anggota : 

 

 Rifky Nurhamida mendapatkan tugas sebagai marketing 

 Mexy Monita dan Septyan E. S mendapatkan tugas berbelanja bahan pokok 

dan juru masak. 

 Juni Hermawan sebagai promotor. 

 

2. Kekompakan Tim 



 

Dalam kelompok kami tugas setiap anggota berjalan lancar, sehingga usaha yang 

dijalankan oleh kelompok kami cukup lancar. 

 

C. Aspek Operasional  

 

Dalam praktik kewirausahaan yang dilaksanakan pada tanggal 16-17 

Desember 2013 di hall kampus 2 Universitas Ahmad Dahlan, kami membuat dan 

memasarkan produk makanan sandwich dan salad. 

 

Di bawah ini kami akan menjelaskan bahan-bahan produk makanan yang kami 

jual beserta cara pembuatannya : 

 

 Salad Buah 

 

Bahan-bahan : -     mangga 

- bengkoang  

- strawberry 

- apel 

- mayonise 

Cara membuat : -     Masing-masing buah dikupas dan dipotong persegi. 

- Kemudian masukan buah ke dalam adonan 

mayonise. 

- Setelah mayonise tercampur rata pada buah, 

lanjutkan penyajian atau pengemasan. 

 

 

 

 

 



 Sandwich 

 

Bahan-bahan : -     roti tawar 

- telur 

- wortel 

- selada 

- kentang 

- jagung manis muda 

- saus tomat 

- mentega 

- garam 

- lada 

Cara membuat : -     Potong roti tawar menjadi dua bagian 

- Kemudian bakar roti dengan diolesi mentega 

- Setelah itu membuat isi sandwich dengan 

menggunakan telur dan berbagai macam sayuran 

yang tersedia. 

- Kocok telur dan masukkan irisan sayuran dan 

garam serta lada, kemudian goreng. 

- Setelah itu letakkan telur yang sudah digoreng 

diantara dua potongan roti tawar dan diolesi saus 

tomat. 

- Setelah itu siap disajikan atau dikemas. 

 

 

 

 

 

 



D. Aspek Keuangan 

No Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo 

01 15/12/2013 Saldo Awal 205.000  205.000 

02 15/12/2013 Pembelian Bahan 

Dasar (Salad Buah) 

 65.000 140.000 

03 15/12/2013 Pembelian Bahan 

Dasar (Sandwich) 

 110.000 30.000 

04 15/12/2013 Dan lain-lain  20.200 9.800 

05 16/12/2013 Pemasukan dari 

Penjualan (Salad 

Buah) 

90.000  99.800 

06 16/12/2013 Pemasukan dari 

Penjualan (Sandwich) 

140.000  239.800 

07 16/12/2013 Saldo Akhir   239.800 

  Jumlah   239.800 

 

 

No Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo 

01 17/12/2013 Saldo Awal 239.800  239.800 

02 17/12/2013 Pembelian Bahan 

Dasar tambahan 

(Sandwich + Salad) 

 95.000 144.800 

03 17/12/2013 Pemasukan dari 

Penjualan (Salad 

Buah) 

75.000  219.800 

04 17/12/2013 Pemasukan dari 

Penjualan (Sandwich) 

105.000  324.800 

05 17/12/2013 Saldo Akhir   324.800 

  Jumlah   324.800 

 

 



No Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo 

01 18/12/2013 Saldo Awal   324.800 

02 18/12/2013 Modal  205.000 119.800 

  Laba   119.800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E. Kesimpulan dan Rekomendasi  

   Dengan mengikuti kegiatan praktik usaha dalam matakuliah Kewirausahaan 

ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa, agar  setiap individu dari mahasiswa mengerti dan 

memahami bagaimana untuk berwirausaha dengan baik, serta memiliki pengalaman 

dalam berwirausaha. Sebenarnya mata kuliah kewirausahaan ini sangat membantu 

mahasiswa di universitas untuk belajar berwirausaha sebagai modal di masa depan bagi 

mahasiswa-mahasiswa yang ingin menghasilkan uang dari berwirausaha. Contohnya 

seperti laporan yang kami buat ini merupakan salah satu bentuk sederhana dari 

berwirausaha, di mana kami menjual sesuatu yang unik dan kreatif untuk di jual baik 

dalam bentuk barang maupun makanan. Walaupun praktek ini masih dalam ranah 

pembelajaran tetapi  bagi kami hal tersebut merupakan sesuatu yang luar biasa karena 

dari praktek ini banyak sekali hal-hal yang bisa di peroleh, seperti mendapatkan 

pengalaman yang luarbiasa di bidang wirausaha dan belajar cara-cara berwirausaha yang 

baik. Lalu selain itu kegiatan ini juga melatih imaginasi serta kekreativan setiap 

mahasiswa untuk menciptakan suatu barang atau makanan unik untuk di jual yang sesuai 

dengan selera konsumen saat ini. Setelah mendapatkan pembelajaran dari praktek 

kewirausahaan ini kami sadar bahwa berwirausaha merupakan sesuatu kegiatan yang 

sangat menarik untuk di geluti dan di tindak lanjuti. Namun di sisi lain berwirausaha 

bukan merupakan suatu kegiatan yang mudah untuk di laksanakan karena tidak semua 

orang yang menjalaninya akan berhasil dan sukses, oleh karena itu di butuhkan kesabaran 

dan ketekunan dalam menjalaninya. Mata kuliah kewirausahaan memberikan kontribusi 

yang cukup besar terhadap mahasiswa yang memiliki potensi untuk berwirausaha, karena 

di matakuliah ini mereka diajari cara sederhana untuk berwirausaha, hal tersebut juga 

menambah semangat para mahasiswa yang mempunyai bakat dalam berwirausaha, jadi 

tidak ada salahnya jika usaha yang telah di laksanakan di matakuliah kewirausahaan ini 

lalu di kembangkan menjadi sesuatu yang inovatif dan unik sehingga dapat berkembang 

kedepannya. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


