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 Usaha penjualan Sate dan Tongseng B1/B2 adalah sebuah bisnis makanan 

yang berlokasi di Dusun Ngaranan Desa Sendangrejo, Minggir Sleman, 

Yogyakarta. Usaha ini dijalankan dengan tujuan untuk menerapkan ilmu yang 

telah didapat dari perkuliahan ke dunia bisnis yang sebenarnya, agar bisnis ini 

menghasilkan laba. 

 4 program untuk mencapai tujuan pengembangan usaha ini adalah program 

operasi: (Menyiapkan semua peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dan 

belajar cara mengolah daging). Sedangkan dalam program sumber daya manusia: 

(Melakukan kerjasama dengan tetangga untuk mengajarkan cara membuat 

tongseng dan cara memilih daging yang baik). Rencana program keuangan: (berisi 

kegiatan membuat pencatatan kas dengan rapi sehingga arus keluar masuknya 

dana jelas). Program pemasaran: (yang dilakukan adalah memasarkan masakan 

kepada teman kampus dan teman organisasi dan menyiapkan kemasan yang lebih 

baik sehingga konsumen tertarik untuk membelinya). 

 Program tersebut diimplementasikan dari bulan November 2013 sampai 

Maret 2014. Dan, hasilnya bisnis ini mendapatkan laba sebesar Rp. 4.450.100,00 

dari investasi sebesar Rp. 2.899.900,00.  
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Excecutive Summary 

Business of selling B1/B2 satay and tongseng is a culinary business which 

locates at Dusun Ngaranan, Sendangrejo, Minggir Sleman, Yogyakarta. This 

business initiated to make a profit, through applying the management knowledge. 

4 programs to achieve the goal of the development of this business are 

operation program (preparing all needed stuffs, learning how to process the meat, 

and many more). Human resources program (cooperation with neighbours in 

cooking tongseng and choosing the best meat. Finance program, (preparing an 

accounting reports), and marketing program (selling the product and preparing the 

packing). 

This program was implemented during November 2013 to March 2014. 

This business result in a profit of Rp 4.450.100,00 from the Rp 2.899.900,00. 

Invested in the business. 
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