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Abstrak
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat sekarang ini menuntut kita
untuk mampu menelaah secara ilmiah, setiap permasalahan dari segala sudut pandang. Satu hal
yang menjadi permasalahan besar dalam sistem pendidikan hari ini adalah kurangnya kesadaran
dan pola pembinaan yang ada di lembaga pendidikan serta jiwa interprenuership yang kurang
berkembang di kalangan generasi muda. Disisi lain terdapat kesan yang amat sangat menggelitik
yang pada prinsipnya sangat bertentangan dengan prinsip pengajaran dimana para tenaga pengajar
dewasa ini kebanyakan hanya melaksanakan tugas kewajiban sebagai pendidik. Untuk itulah
pengembangan usaha karya mandiri pada universitas cokroaminoto palopo yang meliputi 4 unit
usaha yakni, devisi A kursus komputer, devisi B rental/pengetikan komputer, devisi C penjualan
ATK dan Devisi D adalah CafeNet diharapkan dapat memberi kemudahan kepada civitas akademik
umumnya dan mahasiswa pada umumnya serta dapat memberi peluang bagi dosen dan mahasiswa

untuk melakukan kegiatan diluar kewajiban sebagi pendidik ataupun mahasiswa serta
kegiatan usaha ini nantinya dapat memberi profit/nilai bagi pelaksananya secara berkelanjutan.
Kata Kunci : Jasa, usaha, profit/nilai
Abstrak
knowledge development and technologi quicker now this forces us tobe able to study it, every
problem from many aspects. Is to become a big education trouble system today is lock of aware, to
educate in education institution and enterprenur worker that is less in development for youn
generation. On the other hand there are unconnected principal of teaching where the every tutors
only do as tutor’s. that’s way single job tobe Palopo Cokroaminoto University yas 4 efforts, such
us, devisi A Computer Course, devisi B Computer Typing, devisi C Office tools selling and devisi D
Café Net is hoped can give the easyone to academic actor and students commonly need to give
chance for the lecture and students to do exneed as an educator or students and to be giving score
to act continuesly.
Keyword : Service, Efforts, Scores

I. PENDAHULUAN
Kebutuhan hidup yang semakin
meningkat mengubah pola pikir manusia
menjadi lebih cenderung pesimis dan apatis
terhadap hal-hal yang sifatnya penemuan
berupa karya cipta. Disisi lain proses
penciptaan unit usaha baru kurang diminati
karena terbentuk pada salah satu alasan
utama yakni modal. Sebenarnya pemerintah
telah membuka kesempatan seluas-luasnya
terhadap masyarakat yang ingin mendapatkan
modal guna membuka lahan usaha tapi
kemudian sumber daya manusialah yang

kembali menjadi ganjalan terbesar setelah sisi
modal terpenuhi.
1
Perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi yang semakin pesat sekarang
ini menuntut adanya penemuan-penemuan
baru diberbagai bidang usaha untuk
meningkatkan hasil yang ingin dicapai.
Bidang komputerisasi yang merupakan
penggerak utama dibidang teknologi
dijadikan
sebagai
motivasi
dalam
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peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja
dalam berbagai usaha.
Bukan tanpa alasan unit usaha ini
menjadi suatu lirikan yang akhirnya akan
dikembangkan secara maksimal kedepannya.
Karena sesuai dengan hasil survey dan
analisis pasar yang dilakukan selama kurang
lebih dua bulan, senantiasa unit kerja usaha
ini yakni Pelayanan Jasa dan Produksi,
senantiasa memiliki potensi pasar yang besar.
Betapa tidak, karena keberadaan secara
geografis yang sangat strategis (berada di
pusat Kota Palopo). Sebuah kota yang kelak
akan menjadi salah satu pusat informasi dan
peradaban tertua di Sulawesi Selatan. Yang
telah menjadi sebagai pusat pendidikan
terbesar ke II setelah di Kota Makassar. Dan
hari ini Kota Palopo telah menjadi sebuah
kota jasa yang tingkat perputaran uangnya
setiap hari terbesar kedua setelah Kota
Makassar.
Dengan kekuatan dan pembacaan
potensi pasar inilah yang telah menjadi
sebuah tujuan dasar bagi tim/peneliti untuk
segera melakukan suatu gerakan menjanjikan
secara sistematis dan professional. Dan
konsep ini dituangkan secara jelas dan
terarah sesuai dengan kaidah yang berlaku
tanpa melanggar norma-norma yang berlaku
Berdasarkan latar belakang masalah
yang dikemukakan diatas, maka rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah
“Bagaimana Penguatan Manajemen dan
Pengembangan Unit Usaha Karya Mandiri
Ke depan?”
Yang menjadi landasan utama dalam
penelitian ini adalah
1. Penyusunan
bahan
perumusan
kebijakan dibidang penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat
2. Perumusan
normal,
standar,
prosedur, dan kriteria dibidang
penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat
3. Fasilitasi dan pemberian bimbingan
teknis penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat
4. Evaluasi pelaksanaan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat
5. Publikasi hasil penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat
Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat

2014

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengarahkan dan membina
kemampuan meneliti dosen pemula
2. Untuk menjadi sarana latihan bagi dosen
pemula untuk mempublikasikan hasil
penelitiannya dalam jurnal ilmiah, baik
lokal maupun nasional terakreditasi
3. Untuk menciptakan lapangan kerja baru
bagi mahasiswa tanpa menganggu
jalannya proses perkuliahan
4. Sebagai wahana silaturahmi mahasiswa
dalam membangun kesadaran berpikir
kritis demi masa depan yang lebih baik
5. Sebagai
tempat
berkumpulnya
mahasiswa dalam membahas dinamika
kampus serta problematika dunia
kemahasiswaan
6. Sebagai wadah pengembangan bakat
serta life skill yang dimiliki oleh
mahasiswa
Adapun manfaat penelitian ini adalah :
1. Bagi peneliti :
a. Dapat mengembangkan kemampuan
peneliti dalam membina usaha yang
yang menjadi objek penelitiannya
baik dalam kampus maupun diluar
kampus
b. Dapat menjadi sarana bagi peneliti
untuk
mempublikasikan
hasil
penelitiannya
2. Bagi mahasiswa :
a. Dapat membantu mahasiswa untuk
bekerja tanpa harus mengganggu
jalannya perkuliahan
b. Dapat memudahkan mahasiswa
dalam menyelesaikan tugas kampus
tanpa harus keluar dari kampus
3. Bagi kampus :
a. Dapat menjadi wahana silaturrahmi
bagi dosen dan mahasiswa
b. Dapat menjadi wadah pengembangan
bakat serta life skill yang dimiliki
dosen maupun mahasiswa
Luaran yang diharapkan dari penelitian
ini adalah adanya suatu nilai/profit yang
secara kontinuitas dapat diraih oleh
pelaksananya serta dapat membuat jurnal.
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Gambaran Potensi Pasar
Sebagai pembahasan awal dalam bab
ini, peneliti mencoba untuk memunculkan
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kembali beberapa poin mendasar yang
menjadi alasan dalam menjelaskan gambaran
umum rencana usaha. Sesuai dengan hasil
survey pasar yang dilakukan oleh Tim Usaha
Karya Mandiri Universitas Cokroaminoto
Palopo, yang mendapatkan fakta bahwa
secara
ekonomi
usaha
yang
akan
dikembangkan dalam lingkup kampus ini,
dalam 2 tahun kedepannya akan dapat
menjadi usaha yang dapat diandalkan.
Bahkan sebuah cita-cita yang amat besar dari
Tim semoga unit usaha ini tidak hanya
berkembang dalam kampus nantinya namun
dapat terjadi tahapan pengembangan keluar
sesuai dengan semangat yang melandasinya.
Karena sesuai gambaran yang telah
dipaparkan lebih awal tadi, bahwa
pemerintah Kota Palopo tengah menyusun
strategi untuk mengembangkan kota ini
menjadi kota tujuan investasi kedepannya.
Artinya sekali lagi bahwa Kota Palopo telah
menjadi Barometer kekuatan ekonomi kedua
di wilayah Sulawesi Selatan. Dan kondisi ini
tentu adalah merupakan peluang besar bagi
Usaha
Karya
Mandiri
Universitas
Cokroaminoto Palopo untuk juga dapat
berkembang dengan lebih cepat pun pada
tahapan awalnya hanya dalam lingkup
kampus UNCP.
Betapa tidak, dengan asumsi jumlah
mahasiswa 8.000-an lebih, kami yakni dan
percaya dapat menghimpun dana rekan-rekan
mahasiswa untuk dipergunakan sesuai
dengan kegunaan dan kebutuhan. Karena unit
Usaha
Karya
Mandiri
Universitas
Cokroaminoto Palopo akan sangat membantu
mahasiswa dalam hal proses perkuliahan.
Belum lagi data kongkrit yang berhasil
dihimpun oleh Tim tercatata bahwa hampir
setiap harinya mahasiswa diberi tugas oleh
Dosen yang harus disetor dalam bentuk
ketikan komputer padahal hanya segelintir
mahasiswa hari ini yang memiliki komputer
pribadi, mereka hanya mengandalkan rental
komputer yang ada di luar kampus yang
tentunya lebih mahal dan memakan biaya
tambahan yakni dari segi transportasi,
celakanya lagi terkadang sangat memakan
waktu dengan adanya antrian dari mahasiswa
lainnya.
2.2 Unit Kerja
Melihat potensi pasar yang senatiasa
ada tersebut, maka tentu adalah sudah
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merupakan strategi yang sangat baik bila
starting awal Usaha Karya Mandiri
Universitas Cokroaminoto Palopo ini
meletakkan unit Usaha kursus komputer dan
Rental Komputer sebagai produk Pelayanan
Jasa Perdananya. Kelebihan yang dimiliki
tentu saja, dengan metode pelayanan jasa
pengetikan yang lebih baik dan cepat,
mengingat SDM dari unit usaha ini dituntut
mampu mengetik 10 jari. Dan bukan sebuah
kebetulan jika beberapa program kami sangat
handal dalam hal pengoperasian komputer
karena
memang
nantinya
perekrutan
mahasiswa yang berasal dari Fakultas Teknik
Komputer. Belum lagi metode marketing,
yang lebih ringan cost nya dibandingkan
usaha sejenis (pasar Rp. 2.500,-/Lembar).
Kedepan harga pasar ini akan coba untuk
diturunkan secara signifikan oleh Usaha
Karya Mandiri Universitas Cokroaminoto
Palopo sekitar (Rp. 1.500,- / Lembar),
apalagi kalau mahasiswa tersebut yang
mengetik tugasnya sendiri. Harganya bahkan
lebih murah lagi sekitar (Rp. 1.000,- /
Lembar). Kelebihan lain yang coba untuk
dihadirkan, adalah ruangan (space) usaha
yang luas, dengan beberapa unit komputer
didalamnya. Dilain sisi sambil menunggu
ketikan komputer. Para konsumen dapat
menikmati soft drink ataupun hot drink
melalui mini café ataupun jenis lain seperti
mengakses internet. Sehingga tidak akan ada
waktu yang terbuang percuma.
Selanjutnya masih dalam tahapan
awal, tim pelaksana program menargetkan
pengoperasian unit kerja lain dalam Divisi A,
yakni
Kursus
Komputer
dan
rental/pengetikan, dan sungguh anugerah
bahwa pelaksana program berasal dari
berbagai angkatan bahkan dosen yang
mempunyai kemampuan hampir merata
sesuai dengan bidangnya. Mengingat jasa
yang ditawarkan oleh kedua unit ini masih
sangat menjadi primadona khususnya
diperuntukkan bagi Mahasiswa dan Dosen
yang ada di lingkungan Kampus UNCP.
Mengingat hal ini juga merupakan harapan
yang diberikan oleh Pihak Yayasan dan
Pengelola kepada Manajemen Usaha Karya
Mandiri Universitas Cokroaminoto Palopo.
Dan pada tahapan ke II, Manajemen
menargetkan pengoperasian Divisi B yakni
Unit Kerja Alat ATK, yang nantinya akan
dikembangkan menjadi tempat penjualan
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alat-alat ATK yang sangat dibutuhkan
mahasiswa maupun dosen. Sehingga
mahasiswa dan dosen ataupun pihak kampus
tidak perlu keluar kampus untuk memperoleh
alat-alat ATK tersebut. Sehingga bukan
sebuah hal yang mustahil jika penjualan alat
ATK merupakan shooting target yang paling
penting bagi pengembangan unit usaha ini
kedepan.
Dan terakhir, tahapan ke III, manajemen
menargetkan pengoperasian Unit Kerja pada
Divisi C, Café Net. Yang nantinya akan
menjadi bengkel perencanaan dan evaluasi
serta Char-ging (pemacu Motivasi) bagi unitunit kerja yang telah beroperasi, bila
mengalami kemunduruan atau kelesuan order
/ kegiatan.
Alasan paling kongkrit Tim usaha karya
mandiri melaksanakan Divisi C ini adalah
kurangnya tempat mahasiswa untuk bersenda
gurau sekaligus melepas lelah, maka kami
menawarkan sebuah mini cafe yang
menyediakan menu yang barang tentu murah
dan meriah plus menyediakan Jaringan
Kampus gratis sehingga dalam mengakses
informasi, mahasiswa dapat lebih mudah dan
lebih efisien cepat dan tanggap terhadap isuisu mutakhir terutama dalam mencari
referensi-referensi yang berkaitan dengan
mata kuliah. Dan hal ini pun sudah
mendapatkan restu dari Pihak Yayasan dan
Pengelola, serta mahasiswa UNCP secara
luas. Sebagai sebuah informasi bahwa
kampus kami sudah menikmati layanan
internet yang akan coba kami kembangkan
kedepan karena pada prinsipnya kampus
telah menyediakan induknya sehingga tim
hanya perlu memikirkan pengembangan
kedepannya.
Inilah konsep ideal yang telah
dirumuskan dan disepakati oleh Tim Usaha
Karya Mandiri Universitas Cokroaminoto
Palopo. Yang tentunya membutuhkan banyak
bantuan dari berbagai pihak utamanya
mengenai Dana, Sarana, serta kemampuan
(skill) / ilmu yang berkaitan dengan setiap
unit kerja yang dimaksud.
III. METODE PENELITIAN
3.1 Lokasi Penelitian
Pelaksanaan penelitian dilaksanakan
pada Universitas Cokroaminoto Palopo yang
beralamatkan Jl. Latamacelling No. 09 B
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Telp (0471) 22111 Kota Palopo Sulawesi
Selatan. Website http:///uncp.ac.id.
3.2 Metode Pengembangan Program
a. Jenis Data
Jenis data dalam penelitian dikumpul
terdiri dari:
1. Data Primer
Data Primer yaitu data yang
diperoleh langsung dari hasil
kuesioner dan wawancara dengan
informasi untuk memperoleh data
yang sebenarnya. Yang menjadi
data primer dalam penelitian ini
adalah Data Mahasiswa dan Data
Dosen.
2. Data Sekunder
Data
Sekunder
yaitu data
pendukung yang diperoleh dari
literature-literatur dan dokumendokumen serta laporan-laporan
yang
berhubungan
dengan
permasalahan peneliti.
b. Pengumpulan Data
Dalam proses penyusunan
penelitian ini, penulis mempergunakan
metode pengolahan secara deduktif,
dan untuk memperoleh data yang
dibutuhkan, penulis menggunakan
teknik pengumpulan data sebagai
berikut:
1.
Penelitian
Lapangan
(Field
Research)
Penulis secara langsung kelapangan
atau
objek
penelitian
untuk
mendapatkan gambaran dan data-data
serta keterangan-keterangan mengenai
keadaan
sebenarnya,
kemudian
mencatat
permasalahan
yang
ditimbulkan, melalui teknik:
2. Observasi
Yaitu dengan mengamati langsung
kondisi Universitas Cokroaminoto Palopo
guna menentukan perlu tidaknya Usaha
Karya Mandiri ini.
3. Wawancara
Yaitu dengan penjelasan-penjelasan dan
keterangan dengan jalan objek penelitian,
dalam hal ini melakukan wawancara
dengan pihak kampus UNCP.
4. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Cara ini dilakukan dengan cara membaca,
mempelajari dan mengkaji literatur-
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literatur, bahan-bahan yang berkaitan
dengan masalah yang dibahas.
3.3 Metode Pendekatan
Untuk merealisasikan tujuan /
gambaran ideal tersebut diatas, maka tentu
pertanyaan besar yang harus terjawab, adalah
strategi apa yang akan menjadi pegangan
bagi manajemen untuk mencapai target yang
telah ditetapkan tersebut agar tepat sasaran
dan efisien. Serta tidak meninggalkan sasaran
/ orientasi gagasan Usaha Karya Mandiri
Universitas Cokroaminoto Palopo dilahirkan
yakni Profit. Olehnya itu, Manajemen juga
kembali akan mengulas beberapa Tahapan
yang menjadi strategi dalam mencapai tujuan
tersebut. Diantaranya:
Tahap I:
Adalah dengan melakukan persiapanpersiapan yang dibutuhkan untuk proses
pembangunan awal. Pada kondisi ini, sangat
dituntut Starting yang baik. Yakni publikasi
awal ini dimaksimalkan dengan sunguhsungguh dengan harapan agar pasar dapat
melihat potensi yang dimiliki oleh program
ini.
Strategi pelibatan SDM yang handal
sangat pula penting untuk kondisi awal ini,
dan kedepan agenda pengembangan tahap
awal yang direncanakan adalah pada unit
usaha Divisi A, Devisi B dan Divisi C, yakni
rental komputer dan kursus computer,
penjualan ATK dan cafenet. Hal tersebut
telah dilakukan secara kongkrit di lapangan.
Dengan menggunakan tenaga professional
yang dapat mengetik 10 jari (untuk unit kerja
Rental Komputer). Pada unit usaha divisi A
ini tim mempercayakan pada Perekrutan
Mahasiswa dari Fakultas Komputer yang
sudah sangat paham tentang seluk beluk
informasi dan teknologi informasi sedangkan
untuk kursus computer yang bertindak
sebagai tim pengajar/instruktur adalah tim
peneliti sendiri yang memiliki skill
pengetahuan computer.
Sementara untuk unit usaha karya
mandiri pada divisi B ATK. Manajemen
menggunakan tenaga Mahasiswa Juga,
namun pada divisi B ini, membuka peluang
bagi semua jurusan yang ada di Universitas
Cokroaminoto Palopo.
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Sementara di Divisi C, manajemen
mempercayakan persoalan tersebut kepada
Mahasiswa lagi. Sama dengan Divisi B, juga
membuka peluang bagi siapa saja yang
berminat yang memiliki sikap yang
bertanggung jawab.
Tahap II:
Pada tahapan ini, disebut dengan Hot
Starting dimana potensi yang dimiliki oleh
masing-masing pribadi SDM yang terlibat,
lebih dimaksimalkan dalam penerapannya.
Sehingga tidak lagi terdengar adanya
kesalahan-kesalahan fatal yang dapat
mengakibatkan efek buruk bagi unit usaha.
Pada tahapan ini pula diupayakan
sedapat
mungkin
untuk
kemudian
menjalankan pula program penguatan awal
bagi para anggota yang terlibat. Dengan
senantiasa mempelajari dan mendapatkan
data kelemahan-kelemahan individu tersebut
untuk
kemudian
diadakan
perbaikan
seperlunya.
Tahap III:
Adalah merupakan proses yang
sangat penting artinya bagi kemajuan
program ini, karena pada proses inilah kita
dapat melihat sejauh mana hasil yang telah
kita lakukan, apakah hasilnya baik atau masih
perlu peningkatan. Tahapan ini disebut
dengan Evaluating. Dan proses ini nantinya
secara
sistematis
akan
senantiasa
dilaksanakan baik pada saat selesainya
pelayanan jasa yang diberikan, dan rutin pada
setiap penanggalan terakhir usaha (tutup
buku).
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil
Pengembangan usaha karya mandiri
universitas cokroaminoto palopo seperti yang
telah dijelaskan pada bab sebelumnya
meliputi 4 unit usaha yakni, Devisi A terdiri
dari Rental/pengetikan komputer dan kursus
komputer, Devisi B penjualan ATK dan
Devisi C adalah CafeNet. Adapun hasil yang
telah dicapai setiap bulannya selama 1 tahun
berjalan dari setiap unit bidang usahanya
adalah sebagai- berikut :
Devisi A : Kursus komputer dan Pengetikan
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Tabel 1. Daftar Peserta Kursus
Usaha Karya Mandiri Univ. Cokroaminoto Palopo
JUMLAH PESERTA
PROG. 3
BLN

PROG. 1
BLN

L

P

L

P

April

-

-

-

-

0

Mei

3

-

-

1

4

Juni

2

3

1

1

7

Juli

-

-

-

-

0

Agustus

1

2

1

-

4

September

3

3

2

2

10

Oktober

7

5

2

3

17

November

9

3

3

3

18

Desember

9

5

4

3

21

BULAN

JUMLAH

55

26

JUMLA
H

81
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Tabel 2. Devisi B : Pengetikan
9

03/07/2013

03/07/2013 Print label undangan

20

1,000

20,000

10 19/09/2013

19/09/2013 Formulir pendaftaran

5

5,000

25,000

11 20/09/2013

20/09/2013 Print data

3

1,000

3,000

12 27/09/2013

27/09/2013 Print data

10

1,000

10,000

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

28/09/2013
29/09/2013
30/09/2013
03/10/2013
05/10/2013
07/10/2013
08/10/2013
11/10/2013
12/10/2013
15/10/2013
17/10/2013
19/10/2013
21/10/2013
23/10/2013
25/10/2013
29/10/2013
30/10/2013
02/11/2013
04/11/2013
09/11/2013
14/11/2013
15/11/2013
19/11/2013
21/11/2013
27/11/2013
06/12/2013
07/12/2013
09/12/2013
11/12/2013
19/12/2013
20/12/2013
22/12/2013
23/12/2013
26/12/2013

3
5
5
5
12
2
30
20
30
2
3
5
10
2
5
5
13
20
2
1
1
3
4
10
5
15
2
1
3
1
5
2
30
25

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,500
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1000
1000
1000
3000
1000
1500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1500
1000
1000

3,000
5,000
5,000
5,000
12000
3000
30000
20000
30000
2000
3000
5000
10000
2000
5000
5000
13000
20000
2000
1000
3000
3000
6000
10000
5000
15000
2000
1000
3000
1000
5000
3000
30000
25000

28/09/2013
29/09/2013
30/09/2013
03/10/2013
05/10/2013
07/10/2013
08/10/2013
11/10/2013
12/10/2013
15/10/2013
17/10/2013
19/10/2013
21/10/2013
23/10/2013
25/10/2013
29/10/2013
30/10/2013
02/11/2013
04/11/2013
09/11/2013
14/11/2013
15/11/2013
19/11/2013
21/11/2013
27/11/2013
06/12/2013
07/12/2013
09/12/2013
11/12/2013
19/12/2013
20/12/2013
22/12/2013
23/12/2013
26/12/2013

Print data
Print data
Print data
Print data
Print data
Print warna data
Kupon bazar
Print soal
Print data
Print data
Print data
Print data
Print data
Print data
Print data
Print data
Print data
Print makalah
Print data
Print data
Burning DVD
Print data
Ketik data
Print data
Print data
Print data
Print data
Print data
Print data
Print data
Print data
Print warna data
Print makalah
Print proposal
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Tabel 3. Daftar Penjualan ATK
Usaha Karya Mandiri Univ. Cokroaminoto Palopo

No

Tanggal

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

03/06/2013
05/06/2013
07/06/2013
11/06/2013
15/06/2013
18/06/2013
26/06/2013
01/07/2013
03/07/2013
19/09/2013
20/09/2013
27/09/2013
28/09/2013
29/09/2013
30/09/2013
03/10/2013
05/10/2013
07/10/2013
08/10/2013
11/10/2013
12/10/2013
15/10/2013
17/10/2013
19/10/2013
21/10/2013
23/10/2013
25/10/2013
29/10/2013
30/10/2013
02/11/2013
04/11/2013
09/11/2013
14/11/2013
15/11/2013
19/11/2013
21/11/2013
27/11/2013

Nama Barang
Pulpen snowman
stabilo kecil
spidol whiteboard
Kertas sidu 70 gsm
pulpen inkjet
kertas doublefolio
Map warna
pensil 2b
Pulpen snowman
buku tulis sidu 58 lbr
Pulpen snowman
stapler kecil
CDRW
Amplop mambo
Kertas sidu 70 gsm
pulpen inkjet
Map warna
Amplop sidu
Kertas hvs kwarto
Pulpen snowman
buku tulis sidu isi 30
Isi stapler kecil
Mistar panjang
Buku absen siswa
Lakban besar
Double tip kecil
Lem agung sedang
Snowman drawing pen
CDRW
Lakban Kecil
Mistar panjang
Pulpen Snowman
Kertas Double Folio
Kertas Kwarto
Lem agung kecil
Tinta printer
Stapler Kecil

Harga
1.500
1.500
5.000
35.000
3.000
100
500
1.500
1.500
2.000
1.500
3.000
2.500
8.000
35.000
3.000
500
15.000
32.000
1.500
1.500
1.000
1.500
3.000
8.000
3.000
5.000
3.000
2.500
3.500
1.500
1.500
500
32.000
1.500
20.000
3.000

Satuan
1
2
1
1
1
10
5
1
2
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
2
3
1
1
13
1
2
1
2
5
1
1
2
15
1
1
2
1

Total Harga

bh
bh
bh
rim
bh
bh
lbr
bh
bh
bh
bh
bh
bh
dos
rim
bh
bh
dos
rim
bh
bh
bh
bh
bh
bh
bh
bh
bh
bh
bh
bh
bh
bh
rim
bh
btl
bh
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1.500
3.000
5.000
35.000
3.000
1.000
2.500
1.500
3.000
2.000
1.500
3.000
2.500
8.000
35.000
3.000
5.000
15.000
32.000
3.000
4.500
1.000
1.500
39.000
8.000
6.000
5.000
6.000
12.500
3.500
1.500
3.000
7.500
32.000
1.500
40.000
3.000
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Tabel 4. Cafenet
Uraian

No

Tanggal

1

04-06-2013

Kopi & pisang goreng keju

8.000

2

05-06-2013

Kopi 2 gelas

6.000

3

07-06-2013

Kopi 1 gelas

3.000

4

11-06-2013

Pisang goreng coklat keju + air miner

9.000

5

15-06-2013

Kopi 4 gelas

12.000

6

18-03-2013

Kopi 1 gelas

3.000

7

26-06-2013

Kopi 2 gelas

6.000

8

01-07-2013

Kopi 1 gelas

3.000

9

03-07-2013

Es the manis 2 gelas

5.000

10

19-09-2013

Es teh 2 + roti 2

15.000

11

20-09-2013

Kopi 4 gelas

12.000

12

27-09-2013

Kopi 1 gelas

3.000

13

28-09-2013

Kopi 2 gelas

6.000

14

29-09-2013

Kopi 1 gelas

3.000

15

30-09-2013

Kopi 1 gelas

3.000

16

03-10-2013

Kopi & pisang goreng keju

8.000

No

Tanggal

17

05-10-2013

Kopi 2 gelas

6.000

18

07-10-2013

Kopi 1 gelas

3.000

19

08-10-2013

Pisang goreng coklat keju + air
mineral

9.000

20

11-10-2013

Kopi 4 gelas

12.000

21

12-10-2013

Kopi 1 gelas

3.000

22

15-10-2013

Kopi 2 gelas

6.000

23

17-10-2013

Kopi 1 gelas

3.000

Uraian

2014

Harga

Harga
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Ket
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19-10-2013

Kopi 1 gelas

3.000

25

21-10-2013

Kopi & pisang goreng keju

8.000

26

23-10-2013

Kopi 2 gelas

6.000

27

25-10-2013

Kopi 1 gelas

3.000

28

29-10-2013

Pisang goreng coklat keju + air
mineral

9.000

29

02-11-2013

Es teh 2 + roti 2

15.000

30

09-11-2013

Es teh 2 + roti 2

15.000

31

14-11-2013

Kopi 2 gelas

6.000

32

15-11-2013

Kopi 2 gelas

6.000

33

19-11-2013

Kopi 2 gelas

6.000

34

21-11-2013

Kopi 2 gelas

6.000

35

06-12-2013

Kopi 2 gelas

6.000

36

07-12-2013

Kopi 1 gelas

3.000

37

09-12-2013

Pisang goreng coklat keju + air
mineral

9.000

38

11-12-2013

Kopi 2 gelas

6.000

Total
4.2 Pembahasan
Berdasarkan hasil yang telah dicapai
pada tabel diatas pada devisi A pengetikan
dan kursus komputer mengalami kemajuan
yang cukup dimana kursus komputer pada
bulan april belum ada peserta kursus, pada
bulan mei jumlah peserta baru 3 orang,
terjadi peningkatan pada bulan juli yakni
terdapat 7 orang peserta kursus, namun pada
bulan juli tidak ada peserta kursus karena
pada bulan juli tersebut libur menyambut
ramadhan dan idul fitri. Memasuki bulan
agustus terlihat pada tabel menunjukkan
jumlah peserta mengalami penurunan yakni
hanya 4 orang akan tetapi pada bulan
september terjadi peningkatan jumlah peserta
sebanyak 10 orang. Peningkatan semakin
terlihat pada bulan oktober sebesar 17 orang,
november 18 orang dan pada akhir tahun

2014

254.000
2013 jumlah peserta bertambah menjadi 21
orang, jadi total keseluruhan peserta kursus
yang mengambil program 3 bulan dan 1
bulan adalah 81 orang. Peningkatan animo
peserta kursus dikarenakan adanya program
uji office bagi mahasiswa semester 5 dimana
program ini menjadi motivasi mahasiswa
UNCP khususnya jurusan teknik komputer
untuk mencari tempat kursus. Pada bagian
devisi B pengetikan orderan dari april sampai
desember mengalami peningkatan yang
cukup signifikan dimana total pemasukan
adalah Rp. 595.500. Pada devisi B
pengetikan Pada devisi C penjualan ATK,
terjadi pasang surut dalam penjualan. Dapat
dilihat pada tabel hasil diatas yang
menunjukkan penjualan ATK pada juni
sampai bulan desember sebesar Rp. 370.000,
ini menunjukkan penjualan ATK belum dapat
memberikan profit lebih sesuai dengan
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harapan, tapi hal tersebut bukanlah kendala
untuk tetap mengembangkan usaha ini
kedepannya. Selanjutnya pda Devisi D
cafenet, sampai akhir desember totalnya
berkisar Rp. 254.000.
4.3 Rencana Tahapan Berikutnya
Usaha
karya
mandiri
Univ.
Cokroaminoto palopo yang berjalan kurang
dari setahun ini yang terdiri dari 4 bidang
usaha telah memberikan sedikit banyak
manfaat bagi para pelakunya atau pelaksana
program yakni dari segi perolehan profit.
Oleh karena itu, peneliti memiliki rencana
dan keinginan untuk mengembangkan
program ini bukan hanya didalam lingkup
universitas tapi juga diluar lingkup
universitas sehingga pengembangan program
ini nantinya bukan hanya membantu warga
kampus tetapi juga dapat membantu dan
dapat dimanfaatkan oleh masyarakat kota
palopo khususnya.
Untuk mengembangkan progam ini,
peneliti telah memiliki rencana dan keinginan
untuk melengkapi sarana dan prasarana agar
program ini dapat berjalan lebih baik lagi di
tahun berikutnya. Adapun rencana pada
tahun berikutnya adalah pengadaan :
1. Asset Usaha
a. Lokasi Usaha Tanah (target Jangka
Panjang) / Gedung sendiri
b. Jaringan Kerjasama / Rekan
2. Perlengakapan Usaha
a. Tempat Usaha yang strategis
b. Telpon / Fax
c. Kendaraan Roda Dua
3. Karyawan
4. Sarana dan Prasarana
a. Minimal
7
Unit
Komputer,
Spesifikasi P IV Intel
b. Printer Hp Deksjet 2 Unit (Dua
Warna)
c. Scanner 1 Buah
d. Jaringan Listrik minimal 2200 Watt
e. Jaringan Telpon
f. Jaringan Air PDAM
g. Menambah Alat-alat ATK
V. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang semakin pesat sekarang ini

2014

menuntut adanya penemuan-penemuan baru
diberbagai
bidang
usaha
untuk
meningkatkan hasil yang ingin dicapai.
Bidang komputerisasi yang merupakan
penggerak utama dibidang teknologi
dijadikan
sebagai
motivasi
dalam
peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja
dalam berbagai usaha.
Bukan tanpa alasan unit usaha ini
menjadi suatu lirikan yang akhirnya akan
dikembangkan secara maksimal kedepannya.
Karena sesuai dengan hasil survey dan
analisis pasar yang dilakukan selama kurang
lebih Dua Bulan, senantiasa unit kerja usaha
ini yakni Pelayanan Jasa dan Produksi,
senantiasa memiliki potensi pasar yang besar.
Betapa tidak, karena keberadaan secara
geografis yang sangat strategis (berada di
pusat Kota Palopo). Sebuah kota yang kelak
akan menjadi salah satu pusat informasi dan
peradaban tertua di Sulawesi Selatan. Yang
telah menjadi sebagai pusat pendidikan
terbesar ke II setelah di Kota Makassar. Dan
hari ini Kota Palopo telah menjadi sebuah
kota jasa yang tingkat perputaran uangnya
setiap hari terbesar kedua setelah Kota
Makassar.
Dengan SDM yang handal serta
kemampuan teknis yang cukup memadai,
maka usaha karya mandiri universitas
cokroaminoto palopo yang memiliki 4 bidang
usaha inipun dirintis dan dikembangkan
sehingga hampir satu tahun berjalan telah
dapat memberikan sedikit banyak manfaat
bagi para pelakunya atau pelaksana program
yakni dari segi perolehan profit serta dapat
membantu dan dimanfaatkan oleh warga
kampus dalam menyelesaikan tugastugasnya.
5.2 Saran
Berdasarkan simpulan di atas, dapat
diajukan beberapa saran sebagai berikut :
1. Unsur Akademik Universitas
Cokroaminoto Palopo
 Memfasilitasi ruang usaha
dengan ukuran yang lebih
memadai
yang
dapat
menampung 4 bidang usaha
dari usaha karya mandiri ini
2. Unsur Akademik Kopertis
Wilayah XI
 Dapat membantu dalam
pemberian modal usaha
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sehingga program ini pada
tahun
berikutnya
dapat
dikembangkan
diluar
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lingkungan
universitas
cokroaminoto palopo
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