VoC Games

Deskripsi Produk
Papan permainan ini diciptakan untuk masyarakat yang ingin
mengetahui konsep mata kuliah teknik industri yaitu Perancangan
dan Pengembangan Produk (PPP) dengan cara unik dan
menyenangkan. Papan permainan ini berbentuk 3 dimensi yang
dimana terdapat 5 anak tangga yang berjumlah 9 dan dipasang
engsel disetiap sisi dari alas yang berbentuk segi 5. Sehingga papan
permainan akan berdiri tegak jika ingin dimainkan dan bisa dilipat
kedalam seperti tripod agar permainan lebih ringkas dan mudah
dimainkan dimana saja. Tujuan papan permainan dari konsep mata
kuliah teknik industri yaitu Pengembangan dan Perancangan Produk
yaitu mengenalkan mata kuliah teknik industri ke masyarakat luas
sehingga masyarakat tidak perlu mempelajari lebih dalam tentang
mata kuliah tersebut.

Panduan Bermain VOC
Tujuan permainan :
Jadilah pemain yang mencapai puncak finish dan menyisakan modal terbanyak dengan
memenuhi setiap keinginan konsumen (voice of customer).

Seperti apa game VOC itu?
VOC game adalah permainan tentang bagaimana kamu memenuhi keinginan konsumen
dengan menggunakan modal yang minimum. Gunakan modalmu dengan bijak untuk membeli
kartu fitur agar keinginan konsumen terpenuhi. Perhitungkan prioritas yang diinginkan
konsumen dan penuhi. Beri custom card kepada lawan untuk menjatuhkannya.

Atur awal permainan:
1. Buka 5 tangga ke arah luar.
2. Ambil form perhitungan dan bagikan kepada setiap pemain.
3. Susun dan pisahkan Kartu Permintaan Konsumen, Kartu Rating, Kartu Fitur, Kartu Barang
Jadi, Kartu Penjualan, Kartu Custom, Kartu Finansial diluar tangga permainan.
4. Pilih pionmu masing-masing.

Langkah permainan :
1. Masing-masing pemain diberi modal sebesar Rp 300.000,00. (tertera di form tabungan)
2. Putar roda putar untuk menentukan urutan permainan.
3. Jalankan pion dan Ikuti perintah yang ada di anak tangga.
4. Isilah form perhitungan sesuai kartu yang yang kalian dapat.
5. Lakukan langkah 2 setiap kali akan melangkah ke anak tangga selanjutnya.
6. Jangan lupa catat perhitunganmu pada form.
7. Lanjutakan sampai anak tangga terakhir dan hitung sisa modal kalian.
8. Syarat pemenang :
1. Sisa modal terbanyak.
2. memenuhi keinginan konsumen.


Mengambil 3 kartu untuk rangking 1



Mengambil 2 kartu untuk rangking 2



Mengambil 2 kartu untuk rangking 3



Mengambil 1 kartu untuk rangking 4

Keterangan setiap kartu :
Kartu Keinginan Konsumen :
Kartu ini digunakan untuk mengisi hubungan need dan matric yang ada di tabel sesuai
dengan cerita di kartu yang kalian ambil.

Kartu Rating :
Kartu ini digunakan untuk mengurutkan prioritas dari kriteria yang diinginkan
konsumen dengan memberinya ranking dari 1-4. Kartu ini berisi kriteria dan rating.
Kartu ini menentukan berapa banyak kartu fitur yang akan diambil nanti.
Kalian harus mengambil 3 kartu untuk kriteria dengan ranking 1, 2 kartu untuk ranking
2, 2 kartu untuk ranking 3, dan 1 kartu untuk ranking 4. Jika kalian tidak memenuhi
syarat tersebut kalian tidak dapat dinyatakan sebagai pemenang.

Kartu Barang Jadi
Kartu ini menunjukan barang jadi yang ada di gudang, setiap barang jadi kalian harus
membayar biaya proses produksi sesuai yang tertera pada kartu.

Kartu Penjualan
Kartu ini merupakan kartu permintaan dari konsumen, sehingga kalian dapat menjual
barang jadi sesuai dengan banyaknya orderan yang terdapat pada kartu. Harga
penjualan tergantung penawaran konsumen dan pengusaha, sehingga harga tidak
selalu sama tergantung yang tertera pada kartu yang kalian ambil.

Kartu Fitur
Kartu ini digunakan untuk memenuhi syarat sesuai keinginan konsumen. Kalian harus
mengambil 3 kartu untuk kriteria dengan ranking 1, 2 kartu untuk ranking 2, 2 kartu
untuk ranking 3, dan 1 kartu untuk ranking 4. Jika kalian tidak memenuhi syarat
tersebut kalian tidak dapat dinyatakan sebagai pemenang.

Kartu Finansial
Kartu ini berisi pajak yang harus kalian bayar atau bunga bank yang bisa kalian dapat.

Kartu Custom
Kartu ini diisi sesuai keinginan konsumen untuk merubah posisi prioritas kriteria lawan
sehingga dapat mempengaruhi banyak pengambilan kartu fitur lawan. Isilah rating
pada kartu ini sesuai keinginanmu dnegan syarat total rating adalah 100.

