










































































































































2. Tarumanegara

Kerajaan Hindu peftama di Jawa Barat dan kedua di lndonesia adalah Tarumanegara, Kerajaan

yang terletak di antara Sungai Cisadane dan Sungai Citarum ini diperkirakan muncul pada abad ke-5

Masehi.

Buki-bukti tentang kerajaan ini didapatkan dari catatan para pengelana Cina, sepefti kisah Fa-

Shien mengenai sebuah kerajaan bernama To-lo-mo (Tarumanegara) yang ditemuinya ketika dia

singgah di Jawa. Berita Cina lainnya dari masa pemerintah Dinasti Tang dan Sung menyebutkan

bahwa kerajaan tersebut beberapa kali mengirimkan utusannya ke Cina.

3. Kalingga

Dalam sebuah berita Cina yang berasal dari seorang biksu Buddha bernama I Tsing, pada

pertengahan abad ke-7 terdapat sebuah kerajaan bernama Holing atau Kalingga di daerah Jawa

Tengah. Dari nama tersebut diperkirakan bahwa kerajaan itu didirikan oleh sekelompok orang lndia

yang pergi dari sebelah timur lndia ke lndonesia. Laporan Cina yang sama menyebutkan bahwa pada

akhir abad ke-7 Masehi, Kerajaan Kalingga dipimpin oleh seorang ratu bernama Simo. Pemerintahannya

yang sangat tegas namun adil dan bijaksana.

4. Melayu

Melayu merupakan salah satu kerajaan Hindu tertua di Sumatra. Banyak ahli sejarah yang

memperkirakan bahwa kerajaan tersebut terletak di daerah Sungai Batanghari, Jambi. Hal tersebut

dikarenakan banyaknya peninggalan kuno seperti candi dan arca yang ditemukan di sana. Akan tetapi,

keberadaan kerajaan tersebut lebih banyak diketahui dari sumber-sumber Cina.

Namun, Melayu baru muncul kembali pada abad ke-12 ketika Kerajaan Singasari melancarkan

ekspedisi Pemalayu. Kemudian perlahan-lahan Melayu memainkan peran penting di wilayah Sumatra.

Melayu mengalami masa kejayaan pada pemerintahan Raja Adityawarman, seorang kerabat dari dinasti

yang berkuasa di Majapahit.

5. Sriwtiaya

Mengenai Kerajaan Sriwijaya, I Tsing mengatakan bahwa Sriwijaya merupakan sebuah kota

berbenteng yang dikelilingi tembok. Kota ini merupakan pusat agama Buddha, di mana tinggal kira-kira

seribu biksu di bawah bimbingan Sakyakitri. I Tsing sendiri berhasil menerjemahkan berbagai kitab suci

Buddha ke dalam bahasa Cina setelah menetap selama empat tahun diSriwijaya sejak tahun 685 Masehi.

Pada masa jayanya, Sriwijaya memiliki peranan besar dalam pengembangan perdagangan, ilmu

pengetahuan, dan agama. Agama yang banyak dianut di Sriwijaya adalah Buddha dan kerajaan ini

terkenal sebagai salah satu pusat agama tersebut di Asia Tenggara. Pada masa pemeritahan Raja

Dharmasetu, Sriwijaya mendirikan sejumlah bangunan suci untuk agama Buddha. Bahkan dalam prasasti

Nalanda, yang berasal dari abad ke-9 Masehi, disebutkan tentang seorang rajanya yang bernama

Balaputradewa telah mendirikan sebuah wihara di Nalanda, lndia. Wihara ini ditujukan bagi kepentingan

para peziarah Sriwijaya yang datang untuk memperdalam agama Buddha ke lndia.

Perkembangan Masyarakat, Kebudayaan, dan ... 65









Latihan

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat dengan cara memberikan tanda silang (x) pada

slah satu hurut a, b, c, atau d!

Hubungan dagang lndonesia dengan Cina umumnya melibatkan ....

a. biksu

b. pendeta

c, penguasa

d. pedagang

Teori Brahmana yang berpendapat bahwa penyebaran agama Hindu di lndonesia dilakukan oleh

kaum Brahmana dikemukakan oleh ....

a, N.J. Krom

b. Van Leur

c. Moens

d, Lombard

Mahapatih yang bersumpah untuk menyatukan seluruh nusantara di bawah Majapahit adalah ....

a. Gajah Mungkur

b. Gajah Bleduk

c. Gajah Duduk

d. Gajah Mada

Kelompok candi di Jawa Tengah bagian selatan yang berdiri di tengah-tengah dan candi-candi

perwaranya berbaris secara teratur di sekelilingnya menggambarkan bahwa dinasti yang berkuasa

bersifat....

a. absolut

b. feodal

c. aristokrat

d. demokrat

Relief yang dipahatkan pada dinding candi yang berupa rangkaian cerita, merupakan hasil karya ,...

a. senr rupa

b. seni sastra

c. seni drama

d. seni musik

7,

Raja Kutai yang namanya tercantum pada batu bertulis yang ditemukan adalah ....

a. Mulawarman

b. Purnawarman

c. Gunawarman

d. Adityawarman

P'erang Paregreg adalah perang saudara yang terjadi di lingkungan Kerajaan Majapahit, antara ....

a. Wirabhumi dan Wikramawardhana

b. Kertawijaya dan Wirabhumi

c. Kertawijaya dan Wikramawardhana

d. Gajah Mada dan Wirabhumi

l













7. Kerajaan Cirebon

Pada masa pra lslam, Cirebon merupakan daerah kekuasaan Kerajaan Pakwan Pajajaran. Cirebon

masih merupakan desa pelabuhan di bawah kuasa seorang kuwu. Pada awal abad ke-16 Cirebon

berkembang sebagai kota kembang sebagai kota yang erat hubungannya dengan Demak. Kuwu Cirebon

bemama CakrabuanA masuk lslam bergelar Haji Abdullah. Sejak itu, Cirebon menolak membayar upeti

kepada Kerajaan Pakwan Pajajaran.

Syarif Hidayatullah menggantikan pamannya sebagai penguasa di Cirebon. Dengan restu dewan

Walisongo ditetapkan sebagai raja pertama Cirebon dengan gelar Raja Pendeta yang menguasai

Tatar Sunda. Syarif Hidayatullah dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah

salah seorang wali dari walisongo yang menyebarkan agama lslam. Dari pusat Cirebon, agama lslam

brsebar ke daerah-daerah pedalaman di Jawa Barat.

Sesudah Sunan Gunung Jati wafat, yang memerintahkan Cirebon adalah Panembahan Ratu

(Pangeran Ratu). Pada masa pemerintahannya dipelihara hubungan damai dengan Mataram.

8 Kerajaan Mataram

Daerah Mataram mula-mula termasuk wilayah Kerajaan Pajang. Bupati Mataram pertama adalah

Ki Ageng Pamanahan. Pada tahun 1575 digantikan putranya, yaitu Sutawijaya. Pada saat Sultan Pajang

(Sultan Adiwijaya) wafat pada tahun 1582, Bupati Mataram menyatakan diri lepas dari Pajang. Sutawijaya

disebut juga Panembahan Senopati lng Ngalogo adalah Sultan Mataram yang pertama. lbu kota Mataram

di Kotagede (Yogyakarta).

Sultan Mataram yang kedua adalah Panembahan Krapyak (1601-1613). Pada masa

pemerintahannya terjadi pemberontakan dari keluarga istana. Kerajaan Mataram mencapai puncak

kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo. la bercita-cita untuk mempersatukan

seluruh Jawa di bawah naungan Kenjaan Mataram. Pada sekitar tahun 1640, kekuasaan Sultan Agung

meliputi sebagian daerah Priangan, daerah Karawang, Cirebon, seluruh Jawa Tengah, sampai keujung

Jawa Timur. Pengaruh Mataram tertanam juga di daerah-daerah luar Jawa, sepefii Banjar, Jambi, dan

Palembang.

Setelah memerintah selama 32 tahun (1613-1645), Sultan Agung wafat dan dimakamkan di Bukit

lmogiri. Tempat ini kemudian merupakan tempat pemakaman raja-raja Mataram dan keturunannya.

9. Kerajaan Gowa dan fallo

Kerajaan Gowa dan Tallo merupakan dua kerajaan yang menyatu karena kerajaan itu sangat erat

sehingga kedua kerajaan itu di pandang sebagai satu kerajaan, yaitu kenjaan Gowa dan Tallo dengan

bandar utama Somba Opu.

Somba Opu dengan pelabuhannya yang baik letaknya menjadi tempat persinggahan kapal-kapal

dalam pelayaran antara Selat Malaka dan Maluku. Somba Opu tumbuh sebagai bandar Transito dalam

pelayaran antara daerah rempah-rempah di Maluku dan di kota-kota bandar wilayah lndonesia barat,

seperti Banten, Barus, Tiku, Pariaman, dan Banda Aceh.

Raja Gowa, Daeng Manrabbia (159F1638) pada tahun 1603 masuk lslam dan bergelar Sultan

Alaudin. la merupakan raja Gowa yang pertama memeluk agama lslam. Sultan Alaudin kemudian

secara sungguh-sungguh menyebarkan agama lslam di wilayah kerajaannya,
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tan 3 Kaum ulama di Pulau Jawa pada perkembangan agama lslam dikenal dengan Wali Songo.

00, 4. Kerajaan yang bercorak agama lslam di lndonesia adalah Kerajaan Samudera Pasai, Kerajaan

'at. Majapahit, Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram lslam, Kerajaan

Banten, Kerajaan Makassar, serta Kerajaan Ternate dan Tidore.

5 Peninggalan-peninggalan sejarah yang bercorak lslam di berbagai daerah, antara lain dalam hal

bangunan (masjid dan keraton), seni kaligrafi, dan seni sastra.

6. Peninggalan-peninggalan sejarah yang bercorak lslam mempunyai ciri-ciri tertentu, terutama dalam

a), seni kaligrafi, seni sastra dan tasawuf, bangunan makam dan masjid, serta sistem pemerintahan.

an

iur Latihan
iini

Di I L Pilihtah satu jawaban yang paling tepat dengan can memberikan tanda silang (x) pada

ta.

an

salah satu hurut a, b, c, alau d!

na 1. Cara yang dipakai dalam lslamisasi di wilayah nusantara yang memegang peran paling besar

adalah ....

a. perkawinan c, pendidikan

bi, b. para ulama d. pemerintah

la 2. Malaka sudah dilalui oleh para pedagang muslim pada abad ....

a. Demak

b. Cirebon

Perkembangan lslam dan Peninggalan Sejarahnya

4. Karya seni tari dengan napas agama yang diiringi nyanyian dan pembacaan salawat nabi atau

ayat Alquran adalah ....

a. tari seudati

b. tari yapong

5. Peran walisongo dalam perkembangan agama lslam di Pulau Jawa, berperan dalam....

a. mendirikan Kenjaan lslam di Pulau Jawa

b. membangun masjid-masjid di seluruh lndonesia

c. mencegah berkembangnya kebudayaan Hindu-Buddha

d. melanjutkan penyiaran agama lslam di Pulau Jawa dengan jalan damai

6. Penyebaran lslam di Pulau Jawa berlangsung relatif cepat karena ....

a. pengaruh Hindu-Buddha tidak kuat dalam kehidupan masyarakat

b. Kerajaan Hindu-Buddha telah runtuh sejak abad ke-14 M

c. dukungan dari Kerajaan lslam di luar Pulau Jawa

d. penyebaran lslam menggunakan pendekatan Poleksosbud

1. 7. Seni permainan debus berasal dari ....

c. 9dan10M

d. 10 dan 11 M

c. Marah Silu

d. Sultan Malik Al Saleh

c. tari pendet

d. tari serimpi

c. Banten

d. Makasar
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Pembeli submarginal, yaitu pembeli yang daya belinya di bawah harga pasar sehingga tidak dapat

-=mbeli barang. Misalnya, uang yang dimiliki Hary Rp50.000 dan ia berencana akan membeli sebuah
, . xulator, ternyata harga kalkulatornya Rp65.000.

Pembeli marginal, yaitu pembeli yang mempunyai daya beli sama dengan harga pasar. Misalnya,

-:.9 yang dimiliki Narliza Rp3.000, ketika bel istirahat ia akan membeli mie ayam dan harga mie

=,am tersebut adalah Rp3,000.

Pembeli supermarginal, yaitu pembeli yang daya belinya di atas harga pasar dan memiliki kelebihan
.:sediaan untuk membayar harga barang yang ada di pasar sehingga mereka menerima premi konsumen

:onsumers renf). Misalnya, Hamidi memiliki uang Rp10.000, akan ia gunakan untuk jajan. Harga

-akanan dikantin, antara lain bubur Hp1.500, mie ayam Rp2 000, nasi uduk Rp2.000. Berartimakanan

=papun yang Hamidi beli, ia akan menerima kembaliannya (surplus).

Produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah (bahan baku) menjadi barang setengah jadi

,tau barang jadi, Misalnya, sebelum diolah menjadi keramik, tanah liat belum memiliki nilai guna atau

ranfaat yang tinggi, tetapi setelah diolah menjadi keramik, nilainya menjadi tinggi. Jadi. kegiatan produksi

:ierupakan setiap hasil pembuatan yang dapat menambah kegunaan barang atau jasa dan menciptakan

:arang baru.

Adapun tujuan kegiatan produksi, antara lain:

1 Menyediakan barang dan jasa.

2, Menyediakan lapangan pekerjaan.

i Memanfaatkan sumber daya ekonomi.

I Menambah nilai guna suatu barang dan jasa.

5 Menjaga kelangsungan sekaligus meningkatkan laba perusahaan

c Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa

Dilihat dari urutan kegiatannya, bidang produksi dapat dikelompokkan menladi tiga tahapan produksi

lang masing-masing tahap produksi itu menghasilkan kegunaan (utility) yang berbeda-beda.

Pengelompokan jenis peoduksi adalah sebagai berikut.
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3. Pengecer

Pengecer adalah pedagang yang menjual barang dagangan secara eceran atau satuan. Pedagang

semacam ini mudah kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya warung, toko, atau

pedagang keliling.

b. Perantara khusus

Perantara khusus merupakan orang yang kegiatannya menyalurkan barang dari tangan produsen

kepada konsumen, tetapi tidak ikut bertanggung jawab penuh atas barang yang tidak laku terjual.

Perantara khusus terdiri atas:

1. Agen

Agen adalah perantara sebuah perusahaan untuk menyampaikan/menjualkan hasil produksinya.

Agen tidak bisa membuat kebijakan sendiri, melainkan mengikutikebijakan yang dlbuat perusahaan

induknya.

2. Dealer

Dealer adalah perantara dari perusahaan untuk menyampaikan atau menjualkan hasil produksinya

ke konsumen, juga dengan menyediakan suku cadang (spare pafi danjuga pelayanan (seruice).

Dealer pada umumnya merupakan perantara barang-barang berupa mesin atau kendaraan.

3. Makelar

Makelar adalah perantara yang keberadaan dan kedudukannya diangkat oleh pejabat yang

berwenang. Makelar melakukan jual beli atas nama orang lain dan ia menerima imbalan yang

disebut kurtasi/provisi. Adapun makelar yang ada di bursa valuta asing disebut broker atau pialang.

4. Komisioner

Komisioner adalah perantara yang melakukan jual beli atas namanya sendiri dan imbalan yang

diterimanya disebut komisi.

5. Eksportir

Eksportir adalah perantara yang membeli barang dari dalam negeri, dari para pedagang atau

produsen kemudian dijualnya ke luar negeri. Sering kita dengar pengusaha loka! yang menjual

barang dagangannya ke luar negeri, secara tidak langsung mereka disebut sebagi ekspodir.

6. lmportir

lmportir adalah perantara yang membeli barang dari luar negeri kemudian diiualnya di dalam

negeri.

Tujuan dilakukannya konsumsi adalah mengurangi nilai guna barang secara bertahap atau

sekaligus, memuaskan kebutuhan fisik, dan memuaskan kebutuhan rohani.

Konsumsi sangat dipengaruhi oleh selera, pendapatan, kebiasaan, lingkungan, alat distribusi, dan

barang pengganti.

Pembeli dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu pembeli yang uangnya lebih (supermarginal), uangnya

pas (marginal), dan uangnya kurang (submarginall.

1.

2.

3.
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Salah satu hal yang negatif dari perilaku yang konsumtif adalah ..'.

mengurangi kesempatan untuk berbelanja

menambah kesempatan untuk menabung

c. menambah kesempatan untuk makan dan minum

d. mengurangi kesempatan untuk menabung

L Tujuan utama kegiatan konsumsi yang benar adalah ..'.

a. menggunakan uang semaksimal mungkin tanpa melihat kepuasan yang ada

b. mencapai kepuasan yang maksimal dengan sumber daya yang dimiliki

c. menghasilkan barang berkualitas dengan sumber daya yang tersedia

d. menyalurkan barang ke tangan konsumen dengan cepat tanpa risiko

r. Perhatikan harga-harga barang berikut ini:

1. sepatu harganya RPl25.000

2. pakaian harganya RP70.000

3. jam tangan harganya RP250.000

4. tas harganya Rp80.000

5. sandal harganya RP50.000

6. majalah harganya RP25.000

Apabila uang yang dimiliki Risma sebesar Rp200.000, maka ia disebut sebagai pembeli marginal

apabila barang yang dibelinya adalah nomor ....

a. 1,2, dan 3

b.2,4,danG
c. 4,5, dan 6

d. 1,5, dan 6

B. Manakah di bawah iniyang termasuk kegiatan produksi .'..

a. mengantarkan nasi untuk Ayah yang sedang bekerja di sawah

b. membeli sepatu lalu menjual kembali seharga Rp100'000

c. memasak nasi dengan menggunakan kayu bakar

d. meminum air setiap hari sangat baik untukkesehatan

g. Kegiatan produksi yang sifatnya mengolah tanah agar memiliki nilai guna yang Ietrih adahh definisi

dari kegiatan ....

a. ekstrakif

b. produksi

c. perdagangan

d. agraris

10. Di bawah ini yang termasuk usaha peningkatan intensifikasi adalah ....

menambah jumlah karyawan dan luasnya tanah

menggunakan pupuk berkualitas sempurna

melakukan produksi dengan menggunakan mesin

melakukan dengan sistem komputerisasi

a

b

d,

b.

c.

d.
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a.

b.

c.

d.

e.

f.

Kelebihan persekutuan firma adalah sebagai berikut.

Kebutuhan akan modal lebih mudah terpenuhi karena dihimpun dari beberapa orang sekutu.
Pendiriannya relatif lebih mudah.

Kemampuan manajemen lebih besar karena adanya pembagian kerja.

Adanya perhatian yang sungguh-sungguh dari seluruh sekutu.

Risiko kerugian yang ditanggung sekutu lebih kecil karena ditanggung bersama.

Keputusan dilakukan secara musyawarah atau bersama.

Kelemahan persekutuan firma adalah sebagai berikut

a. Tanggung jawab sekutu tidak terbatas sehingga mengancam eksistensi harta pribadi sekutu firma.

b. Kerugian yang diakibatkan oleh seorang sekutu harus ditanggung sekutu lain secara bersama-

sama.

c. Adanya perbedaan sifat pribadi maka ada kemungkinan timbulnya perbedaan atau perselisihan.

d. Apabila ada sekutu yang meninggal dunia atau menarik diri maka akan mengancam kelangsungan

firma.

e. Keputusan yang diambil bisa lebih lama karena pimpinan perusahaan diduduki oleh lebih dari

satU orang.

3. Persekutuan Komandlbr (Conandllatre Vennolschap)

Dalam pasal 19 KUHD menyebutkan bahwa perseroan komanditeradalah suatu perseroan untuk
menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang

secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya (tanggung jawab soliter) pada

satu pihak dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (geldschieter) pada pihak yang lain,

Dengan demikian, jelaslah bahwa dasar pemikiran pembentukan perseroan adalah seorang atau
lebih mempercayakan uang atau barangnya untuk digunakan dalam perniagaan kepada orang lain
dan orang-orang inilah yang menjalankan perusahaan, Oleh sebab itu, bentuk keanggotaan CV terdiri
atas dua, yaitu:

a. Anggota/sekutu akif

Anggota/sekutu aktif adalah anggota yang bertindak dan bertanggung jawab penuh atas
pengelolaan operasional CV.

b. Anggota/sekutupasif

Anggotaisekutu pasif adalah anggota yang menanamkan modalnya saja dengan harapan
memperoleh bunga atau bagian laba, tapi tidak terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan.

Sekutu ini disebut juga sekutu diam. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa CV adalah
badan usaha yang terdiri atas sekutu aktif dan sekutu pasif.

Kelebihan persekutuan komanditer adalah sebagai berikut.

Pendiriannya relatif mudah.

Kemampuan manajernya lebih besar.

Kemampuan perolehan laba lebih besar.

Bisa memenuhi kebutuhan modal yang lebih besar dan lebih mudah.

e. Umumnya orang senang menjadi sekutu komanditer karena mudah untuk menginvestasikan
dananya.

a.

b.

d.
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5

6

Siapa pun pemilikinya apakah milik negara atau milik swasta setiap rumah tangga produksi atau

perusahaan pasti memiliki peranan dalam kehidupan perekonomian lndonesia. Sesuai dengan dasar

hukumnya maka bidang-bidang yang tidak mungkin dikuasai pemerintah akan diberikan kepada badan

usaha swasta untuk melakukan pengolahan. Dapat dikatakan bahwa badan usaha swasta memiliki

beberapa peranan, antara lain:

1. Membantu pemerintah dengan melakukan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dilakukan oleh

pemerintah sepenuhnya.

Meningkatkan devisa nonmigas melalui ekspor di bidang parawisata, transportasi, industri, dan

bidang lainnya.

Memperluas kesempatan kerja sehingga mengurangi jumlah pengangguran.

Mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus meningkatkan taraf hidup ra$at banyak.

Memperbesar penerimaan pemerintah dalam sektor pajak.

Sebagai mitra pemerintah dalam pengembangan dan pengolahan sumber daya alam.

Rumah tangga produksi yang dimiliki dan dikelola oleh negara lebih dikenal dengan sebutan

BUMN. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara.

Seperti bunyi pasal 33 UUD 1945,tujuan BUMN adalah untukmelayani kepentingan umum. Selain

itu juga sebagai sumber pendapatan negara yang tergolong dalam Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) berdasarkan pasal 2 UUD No.9 Tahun 1969 adalah perjan, perum, persero, dan

Perusahaan Daerah.

l. Perusahaan Jawatan (Pefian)

Perjan adalah perusahaan negara yang kegiatan utamanya ditujukan untuk kesejahteraan umum

(public seruicel dengan memerhatikan segala segi efisiensinya.

Ciri-ciri perjan adalah sebagai berikut.

Tujuan utama adalah melayani kepentingan umum (pubfib seruicel.

Memperoleh fasilitas negara.

Dipimpin oleh kepala yang merupakan bagian dari suatu departemen, dirjen, direktorat, atau

pemerintah daerah.

Status pegawai adalah pegawai negeri.

Permodalan dan pembiayaan termasuk dalam APBN yang menjadi hak departemen yang

bersangkutan.

Berlaku hukum publik, artinya apabila perusahaan dituntut sama artinya menuntut pemerintah.

a.

b.

c.

d
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Latihan

a. perusahaan

b. badan usaha

c. firma

d. perseroan komanditer

c. firma

d. perusahaan perseorangan

c. perseroankomanditer

d. perusahaan perseorangan

1

Pilihlah satu iawaban yang paling tepat dengan cara memberikan tanda sitang (x) pada

salah satu hurut a, b, c, atau d!

Kesatuan teknis dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga serta sumber-sumber daya

lainnya untuk menghasilkan barang dan jasa disebut ....

2. Usaha yang modalnya berasal dari satu orang dan pemilik mempunyai tanggung jawab penuh

adalah ....

a. persekutuan komanditer

b. perseroan terbatas

Di bawah ini adalah kelebihan perusahaan perseorangan , kecuali ,...

a. seluruh keuntungan menjadi hak pemilik c. tidak dikenakan pajak badan usaha

b. kerahasiaan perusahaan lebih terjamin d. pemilik bebas menentukan keputusan

Sumber modal pemilik terbatas adalah kekurangan dari badan usaha ....4

Rangkuman

Perusahaan adalah kesatuan teknis ekonomis dengan tujuan menghasilkan barang, sedangkan

badan usaha adalah kesatuan yuridis'ekonomis dengan tujuan mencari laba.

Firma adalah usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih dengan segalanya disepakati bersama

sehingga tidak ada batasan tanggung jawab dan sering terjadi perselisihan.

CV adalah usaha yang dijalankan oleh dua orang atau lebih yang terdiri atas sekutu aktif
(bertanggung jawab penuh) dan sekutu pasif (tidak ikut bertanggung jawab).

PT adalah badan usaha yang modalnya berupa saham dan dapat diperjualbelikan sehingga

modal PT sangat besar dan kelangsungan usahanya sangat terjamin. :

Perusahaan jawatan (perjan) adalah badan usah milik negara yang tidak mencari keuntungan

hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat (public seruicel.

Perusahaan umum (perum) adalah badan usaha yang memberikan pelayanan kepada masyarakat,

tetapi juga mencari keuntungan.

Perseroan terbatas (PT) milik negara adalah badan usaha yang tujuan utamanya mencari
keuntungan, di mana seluruh atau sebagian besar sahamnya (minimal 51Zo) dimiliki oleh
negara.

Koperasi adalah badan usaha yang modalnya berasal dari simpanan para anggota, dengan tujuan

menyejahterakan anggotanya yang dijalankan dengan asas kekeluargaan din terbuka secara

umum. Di mana jabatan tertinggi ada pada rapat anggota.
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Kreativitas dalam
Kegiatan Ekonomi

Slandar Kompetensi:

Memahami kegiatan ekonomi masyarakat.

Tuiuan Pembelaiaran

Setelah mempelajari materi ini, Anda diharapkan dapat:

1. Menunjukkan hasil gagasan kreatif.

2. Menunjukkan kreativitas dalam bidang ekonomi.

Kreativitas merupakan sifat bawaan manusia sejak lahir. Setiap kreativitas yang kita miliki dapat

berubah atau dikembangkan bergantung pada kemauan dan niat kita untuk mengembangkannya.

Tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah belajar kreatif sejak kita masih kecil. lngat waktu dulu apabila

kita tdrtarik akan suatu barang kita sengaja merengek atau menangis pada ibu kita, agar kita dibelikan.

Atau waktu kita sekolah taman kanak-kanak ada pelajaran nlenggunting dan menempel kita sangat

menggemarinya. lni sebenarnya adalah bertujuan untuk melatili kita kreatif dalam menggerakkan tubuh

kita terutama otot tangan.

Sikap hidup yang kreatif sangatlah membantu manusia dalam menghadapi permasalahan yang

dihadapi. Apalagi dalam menghadapi kelangkaan sumber daya yang terjadi akibat tidak terbatasnya

kebutuhan manusia. Sikap kreatif berarti sikap yang tidak berpangku tangan atau menUnggu sesuatu

datang menghampiri. Melainkan sikap yang tanggap terhadap segala perubahan dan mahir dalam

menciptakan sesuatu yang baru.

Misalnya, Ani memanfaatkan kalenQ bekas untuk dijadikan pot tanaman. Tentu hal tersebut lebih

ekonomis dibandingkan harus memakai pot baru yarig harganya pasti lebih mahal. Hal ini menunjukkan

bahwa Ani kreatif dalam menciptakan sesuatu yang baru, tidak bergantung pada satu pilihan.

Lain halnya dengan gagasan kreatif dalam hidup ekonomi yang ditunjukkan oleh Pak Sholeh

sebagai peternak kambing. Pak Sholeh mempunyai beberapa kambing yang dipelihara dan diberi

makan tiap hari.

Ternyata kotoran hewan peliharaannya tidak ia buang begitu saja, melainkan ia jadikan sebagai

pupuk kandang yang bermanfaat bagi tanamannya, bahkan ada petani lain yang ingin membeli pupuk

buatannya. Secara ekonomi jelas Pak Sholeh sudah menunjukkan gagasan kreatif yang mendatangkan

hasil. Oleh karena itu, ia tak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli pupuk. Bahkan mendatangkan

pendapatan dari hasil penjualan pupuk kandangnya.
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Risiko

Mungkin selama melakukan pekerjaan tersebut kamu akan banyak mendapat risiko atau tantangan,

Misalnya, adik dan teman-teman mengejek Anda karena dianggap kurang kerjaan, tentu kita harus

kuat dan berani menghadapinya. Maka kita harus berani menanggung risiko yang terjadi apabila

kita berusaha menyelesaikan suatu permasalahan.

Energi

Ternyata kerajinan tangan yang Anda buat dari koran bekas memiliki nilai jual, maka Anda harus

bersemangat untuk mengadakan tindakan lebih lanjut, misalnya kita tidak ragu-ragu untuk

menawarkan kepada teman{eman atau tetangga. Selalu bersemangatlah dalam melakukan suatu

pekerjaan, atau merealisasikan hasil penemuan kita.

B. Kreativitas dalam Kehidupan Ekonomi

Kehidupan manusia harus dijalani dengan melakukan kreativitas dalam berbagai bidang

kehidupan, karena kreativitas dapat membuat kita berlahan bahkan bersaing dalam kehidupan. Salah

satu bidang yang sangat membutuhkan kreativitas adalah bidang ekonomi. lde-ide kreatif merupakan

kunci keberhasilan suatu bisnis. Misalnya, penemuan pesawat terbang, handphone, motor, AC, dan

mesin. Banyak bisnis kecil menjadi besar berawal dari sebuah ide kreatif.

Bygrave, menyatakan ada sepuluh "D" untuk melakukan kegiatan bisnis atau benvirausaha, yaitu:

1. Dream (mimpi)

Berbisnis memiliki visi atas masa depan, bentuk usaha yang mereka ingin hadapi, dan

mengimplementasikan mimpi-mimpi mereka.

2. Decisiveness (ketegasan)

Mereka tidak pernah menunggu akan waktu dan membuat keputusan dengan cepat dan segera

karena kecepatan merupakan faktor kunci dari kesuksesan.

3. Doers (pelaku)

Sekali mereka menentukan suatu jenis tindakan, mereka akan melaksanakannya secepat mungkin.

4. Determination (ketetapan hati)

Mereka mengimplementasikan usaha dengan komitmen total. Mereka jarang menyerah atau putus

asa. Bahkan pada saat menjumpai kesulitan yang dihadapi yang tampaknya tidak mungkin diatasi.

5. Dedication(dedikasi)

Mereka berdedikasi total terhadap bisnisnya. Kadangkala, mereka rela mengorbankan hubungan

mereka dengan kawan, atau keluarganya. Jiwa mereka bekerja tidak kenal lelah,

6. Devotion(kesetiaan)

Mereka mencintai pekerjaannya. Flasa cinta inilah yang menahan mereka ketika usaha yang

digelutinya menghadapi kesulitan. Selain itu, rasa cinta akan produk dan jasa yang dihasilkan

menyebabkan penjualannya sangat efektif.

7. Details(terperinci)

Berbisnis atau wirausaha menguasai rincian yang sifatnya kritis dalam usaha meningkatkan

bisnisnya.

B. Destiny (nasib)

Mereka ingin bertanggung jawab atas nasib mereka sendiri daripada harus bergantung pada

orang lain atau pimpinan.
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Mendatangkan penghasilan

Tentunya dengan menjalankan suatu bisnis apabila berhasil, kamu tidak hanya mengeluarkan

uang tapi kita juga bisa mendapatkan keuntungan atau penghasilan. Besar kecilnya penghasilan

yang kamu terima tentu bergantung bagaimana keberhasilan bisnis yang kamu geluti.

Melatih sikap mandiri

Dengan belajar memulai bisnis, berarti kamu sedikit mengurangi ketergantunganmu terhadap

orang lain terutama orang tua dalam hal ekononomi karena dalam menjalankan suatu bisnis

melatihmu untuk belajar mandiri.

Mengembangkan sikap benrirausaha

Berbisnis akan menciptakan pribadi benuirausaha, yaitu pribadi yang selalu mencari peluang, ulet,

teguh dalam perjanjian, selalu berorientasi akan kualitas dan efisiensi, mampu mengorganisasi

faktor-faktor produksi yang ada, selalu mencari informasi, dan selalu percaya diri.

Menyenangkan hati orang lain

Efek sosial dari kegiatan bisnis bisa menyenangkan hati orang lain terutama orang terdekatmu,

orang tuamu misalnya, tidak hanya itu kalau bisnis yang kita jalankan dapat memberikan keuntungan

secara ekonomi pada masyarakat sekitar tentu ini akan sangat membantu orang lain. Misalnya,

karena membuka suatu usaha sehingga kita membutuhkan tenaga kerja yang dapat kita peroleh

dari warga sekitar.

Hal yang Harus Dilakulan untuk Memulai Bisnis

Hal yang harus dilakukan untuk memulai bisnis antara lain:

Mengamati peluang yang ada

Sebelum kamu memulai suatu usaha, kamu harus tahu bisnis apa yang telah ada dan bisnis apa

yang belum ada. Carilah sumber informasi sebanyak mungkin dari berbagai sumber, bisa kamu

mulai dari keluarga, tatangga, teman, guru, atau narasumber yang lain.

Membuat rencana

Untuk melakukan permulaan sebuah bisnis, kamu tentu membutuhkan sebuah rencana karena

sesuatu yang dijalankan tanpa terencana akan sia-sia. Semakin matang rencana itu maka akan

semakin baik hasilnya.

Adapun hal yang harus diperhatikan dalam menyusun rencana, antara lain:

1. Jenis usaha

Jenis usaha yang dipilih beragam sifatnya, ada orang yang membuat suatu usaha karena

berdasarkan hobi, seperti karena senang memasak akhirnya seseorang membuka usaha

catering. Ada juga orang yang mahir dalam menggambar akhirnya ia membuka usaha terima

pesanan pembuatan kartu ucapan. Lalu bagaimana dengan Anda?

2. Dana

Uang merupakan hal yang sangat penting dalam memulai suatu bisnis. Bagaimanapun juga

uang merupakan salah satu alasan mengapa orang mau melakukan suatu bisnis. Tanpa uang

tentu suatu bisnis tidak akan bisa berjalan, karena uang merupakan salah satu modal yang

digunakan. Berapa banyak dana yang Anda punya?

3. Dukungan

Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya dengan uang adalah dukungan dari pihak lain, baik

pihak yang terlibat langsung ataupun pihak yang tidak terlibat secara langsung dengan kegiatan

bisnis Anda. Adanya dukungan dari pihak lain baik dukungan peralatan, perlengkapan, orang

lain akan menambah motivasi dalam bekerja. Siapa yang dapat mendukung Anda?

t.
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