
PERENCANAAN BISNIS 

12 
© Virtual Company Indonesia 2017 

TUGAS 2: EVALUASI KONDISI PEREKONOMIAN 
 

Tujuan 

Siswa mampu untuk: 

 Memahami Indikator perekonomian suatu negara  

 Menghubungkan indikator ekonomi terhadap perusahaan 

 

Pendahuluan 

Kondisi ekonomi sebuah wilayah akan mempengaruhi perkembangan perusahaan baik langsung 

maupun tidak langsung. Terdapat beberapa indikator perekonomian yang dapat menggambarkan 

kondisi perekonomian suatu wilayah antara lain GDP, Inflasi, dan Tingkat Pengangguran.  

 

Persiapan Alat dan Material 

 Laptop/ Komputer tiap departemen 

 Jaringan internet 

 

Aktifitas 

No Aktifitas Durasi 

1 Fasilitator menerangkan beberapa indikator perekonomian dan hubungannya 

terhadap perekonomian secara umum dan perusahaan, antara lain: Produk Domestik 

Bruto (PDB), Tingkat Inflasi, Tingkat Pengangguran, Nilai Tukar Mata Uang (Kurs), dan 

Suku Bunga.    

 Produk Domestik Bruto:  PDB adalah jumlah output total yang dihasilkan dalam 

batas wilayah suatu negara dalam satu tahun. PDB mengukur nilai barang dan 

jasa yang diproduksi di wilayah suatu negara tanpa membedakan 

kewarganegaraan pada suatu periode waktu tertentu. Dengan demikian warga 

negara yang bekerja di negara lain, pendapatannya tidak dimasukkan kedalam 

PDB.  

 Inflasi: Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga 

secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja 

tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan 

kenaikan harga) pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. 

 Tingkat Pengangguran: Tingkat pengangguran merupakan rasio antara jumlah 

orang pada usia kerja yang tidak memiliki pekerjaan dengan jumlah angkatan 

kerja.   

 Nilai Tukar Mata Uang: Kurs (exchange rate) adalah harga sebuah mata uang dari 

suatu negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang lainnya. Kurs 

memainkan peranan penting dalam keputusan-keputusan pembelanjaan, 

Karena kurs memungkinkan kita menerjemahkan harga-harga dari berbagai 

negara ke dalam satu bahasa yang sama. 

 Suku Bunga: Suku bunga adalah Persentase dari pokok utang yang dibayarkan 

sebagai imbal jasa ( bunga ) dalam suatu periode tertentu. 

30’ 

2 Fasilitator mengarahkan setiap departemen untuk mencari kecenderungan (trend) 5 

tahun terakhir terhadap  5 indikator perekonomian di Indonesia kemudian diskusikan 

30’ 
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dampak trend tersebut terhadap perusahaan. Indikator ekonomi dapat dilihat di link 

tradingeconomics.com.   

3 Masing-masing departemen akan mempresentasikan secara singkat dari hasil diskusi. 

Tunjuk 1 anggota departemen pemasaran untuk mengumpulkan dan mencatat 

catatan penting hasil riset pasar untuk kemudian di simpulkan menjadi hasil riset 

kondisi perekonomian terhadap perusahaan. 

30’ 

 

Output 

 Hasil riset kondisi perekonomian terhadap perusahaan  

 

Aktifitas Internet 

Sumber referensi indikator ekonomi (tradingeconomics.com)  
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