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Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami 
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MENCARI KARYAWAN  
YANG POTENSIAL MELALUI  
PROSES REKRUTMEN DAN  
SELEKSI YANG HANDAL 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Proses rekrutmen merupakan suatu proses menarik orang – orang yang 

potensial guna memenuhi kebutuhan yang ada pada organisasi yang dilakukan 
pada waktu, jumlah dan persyaratan yang telah ditentukan oleh organisasi 
(Mondy, 2008). Waktu melakukan proses rekrutmen biasanya sudah 
ditentukan oleh organisasi atau perusahaan karena menyangkut waktu 
pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang diperlukan. Jumlah orang 
yang ditarik dalam proses rekrutmen juga menyesuaikan dengan kebutuhan 
akan pekerja yang diharapkan perusahaan, serta proses penarikan sejumlah 
orang juga harus sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan perusahaan 
untuk posisi – posisi yang membutuhkan pemenuhan sumber daya manusia. 
Proses rekrutmen juga diartikan sebagai proses menentukan dan menarik 
sejumlah pelamar yang dianggap mampu untuk bekerja dalam suatu 
perusahaan berdasarkan persyaratan yang sudah ditentukan (Zainal et al., 
2018). Mangkunegara, (2017) menjelaskan pengertian rekrutmen merupakan 
suatu proses atau tindakan yang dilakukan tim perwakilan perusahaan dengan 
tujuan ingin memenuhi kebutuhan karyawanya dengan melakukan berbagai 
tahapan mulai dari identifikasi dan evaluasi sumber – sumber rekrutmen, 
proses seleksi yang harus dilalui, penempatan karyawan baru hasil seleksi dan 
pengenalan lingkungan perusahaan dan proses kerja. Rekrutmen juga diartikan 
sebagai proses mencari dan mempengaruhi calon pekerja agar mau melamar 
terhadap lowongan pekerjaan yang disediakan oleh perusahaan (Hasibuan, 
2018). 

KELOMPOK 1 
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Seleksi merupakan suatu proses memilih dari beberapa pelamar yang 
mengirimkan surat lamaran kerjanya kepada perusahaan untuk mendapatkan 
pelamar yang memenuhi persyaratan sesuai posisi yang dibutuhkan di 
perusahaan (Mondy, 2008). Seleksi juga dapat diartikan sebagai kegiatan 
dalam manajemen sumber daya manusia yang dilakukan setelah proses 
rekrutmen guna memilih sejumlah calon pekerja yang telah melamar sesuai 
yang menjadi harapan perusahaan (Zainal et al., 2018).   
  

B. DAMPAK REKRUTMEN DAN SELEKSI 
Penelitian terdahulu yang telah dilakukan menghasilkan kesimpulan bahwa 

rekrutmen dan seleksi yang dilakukan secara benar oleh perusahaan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, proses seleksi 
memberikan pengaruh yang. besar terhadap pencapaian kinerja karyawan 
setelah mereka aktif sebagai pekerja di perusahaan tempat berkarya (Aziz et 
al., 2017; Potale et al., 2016). Seleksi memberikan pengaruh yang besar 
disebabkan dalam proses ini merupakan kegiatan memilih calon pekerja yang 
sesuai dengan kriteria minimal yang ada diperusahaan melalui beberapa tes 
seleksi yang diterapkan, sedangkan rekrutmen hanya proses memanggil calon 
karyawan yang memenuhi persyaratan minimal untuk boleh melamar pada 
posisi yang ditawarkan.  

Penelitian lain juga menyimpulkan bahwa proses rekrutmen karyawan 
baru pada suatu perusahaan yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang 
telah ditetapkan oleh perusahaan akan berdampak pada pencapaian kinerja 
sesuai yang diharapkan setelah karyawan tersebut aktif bekerja sebagai 
karyawan. (Novita et al., 2021). Perusahaan perlu membuat prosedur terkait 
proses rekrutmen yang akan dilakukan dengan mengacu pada teori atau 
penelitian terdahulu yang telah dilakukan, sehingga dapat dijadikan panduan 
oleh tim rekrutmennya dalam melaksanakan kegiatan penarikan calon 
karyawan barunya.  
 

C. TUJUAN REKRUTMEN DAN SELEKSI 
Rekrutmen yang dilakukan mengandung tujuan untuk menjaring pelamar – 

pelamar yang potensial sebanyak mungkin dari berbagai sumber yang sesuai 
dengan persyaratan minimal yang telah ditetapkan perusahaan supaya 
mendapatkan pekerja baru yang berkualitas (Zainal et al., 2018). Proses 
rekrutmen dan seleksi juga mempunyai tujuan untuk mencocokan secara tepat 
calon pekerja dengan persyaratan, jenis pekerjaan dan kondisi perusahaan 
(Mondy, 2008). 
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D. PROSES REKRUTMEN 
Suatu perusahaan sebelum melakukan proses rekrutmen, maka perlu 

memperhatikan beberapa alternatif pilihan yang dapat diambil. Menurut 
Mondy, (2008) dan  Zainal et al., (2018) ada beberapa alternatif yang dapat 
dipilih oleh perusahaan sebelum memutuskan untuk melakukan proses 
rekrutmen, yaitu: 
a. Melakukan Outsourcing atau alih daya atau Subcontracting. 

Alih daya merupakan proses mengalihkan pelaksanaan pekerjaan di dalam 
perusahaan ke pihak luar yaitu pihak jasa pemasok tenaga kerja (labour 
supply). Jadi perjanjian kerja terjadi antara perusahaan pemilik atau 
pemberi kerja dengan perusahaan penerima atau pelaksana kerja. 
Penelitian terdahulu menjelaskan bahwa proses alih daya pada perusahaan 
memberikan pencegahan terhadap diskriminasi etnis dalam kegiatan 
rekrutmen (Berson et al., 2020).  

b. Temporary Employee (Karyawan Tidak tetap) 
Perusahaan memperkerjakan karyawan dengan status kontrak dalam 
jangka waktu tertentu, setelah selesai kontrak maka karyawan tersebut 
selesai hubungan kerja dengan perusahaan tempat bekerja. 

c. Employee Leasing 
Perusahaan dapat menyewa tenaga kerja yang akan dipekerjakan dari 
perusahaan jasa sewa tenaga kerja 

d. Overtime (Lembur) 
Perusahaan dapat memilih alternatif ini dengan menambah jam kerja 
karyawan dari yang sudah berjalan selama ini. 
 
Setelah perusahaan memutuskan akan melaksanakan proses rekrutmen 

diluar dari beberapa alternatif di atas maka perusahaan harus memahami dan 
atau mempunyai prosedur dalam melakukan proses rekrutmen. Proses yang 
rekrutmen yang handal yaitu proses rekrutmen yang mengikuti prosedur atau 
teori yang ada akan memberikan hasil yang optimal. Menurut Mondy, (2008) 
bahwa proses rekrutmen yang handal dapat dimulai dari perencanaaan 
kebutuhan sumber daya yang ada di perusahaan, identifikasi kebutuhan 
melalui perhitungan kebutuhan pekerja secara keseluruhan untuk melakukan 
pekerjaan yang akan dilakukan perusahaan perlu dilakukan supaya tahu 
berapa kekurangan pekerja pada posisi – posisi dalam struktur organisasi yang 
masih kosong dan wajib diisi, sehingga mempermudah dalam proses 
rekrutmen dan seleksi. Identfifikasi selanjutnya adalah memilih alternatif – 
alternatif dalam memenuhi kebutuhan pekerja sebelum memutuskan akan 
melakukan proses rekrutmen, jika diputuskan oleh perusahaan harus 
melakukan penambahan pekerja baru melalui proses rekrutmen maka 
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perusahaan harus memperhatikan sumber – sumber rekrutmen yaitu apakah 
mau mengambil sumber rekrutmen dari internal perusahaan yaitu para 
pekerja yang sudah aktif di dalam perusahaan atau harus mengambil pekerja 
baru dari eksternal. 

Sumber yang bisa dipilih jika melakukan rekrutmen dari pekerja yang 
sudah ada adalah dengan melakukan mutasi karyawan melalui proses promosi, 
demosi dan rotasi (Mangkunegara, 2017). Metode yang dapat digunakan saat 
melakukan rekrutmen internal adalah perusahaan harus mengidentifikasi 
pekerja yang mempunyai kemampuan untuk mengisi posisi yang kosong 
dengam perangkat yang dapat dipakai berupa data base pekerja, prosedur 
mutasi pekerja melalui pengumuman pekerjaan (job posting), prosedur 
pengajuan pekerjaan (job bidding) serta referensi dari karyawan yang dapat 
dipercaya (Mondy, 2008). Jika perusahaan harus menarik pekerja baru dari 
eksternal perusahaan maka perusahaan harus melakukan kerja sama dengan 
sumber – sumber rekrutmen eksternal seperti Sekolah Menengah Atas atau 
Kejuruan, kursus atau pelatihan tenaga kerja, serta kampus – kampus. Sumber 
untuk melakukan rekrutmen dari eksternal perusahaan adalah perusahaan 
pesaing dalam pasar tenaga kerja, mantan pekerja perusahaan tersebut 
maupun para pengangguran yang sedang mencari pekerjaan (Mondy, 2008).  

Metode yang dapat digunakan untuk melakukan proses rekrutmen 
bersumber dari eksternal adalah dengan membuka iklan lowongan pekerjaan 
melalui media masa, Lembaga – Lembaga pelatihan, bursa kerja, kegiatan 
magang kerja, melalui asosiai profesional, melakukan open house, melalui 
lamaran yang masuk ke perusahaan serta melalui metode rekrutmen online 
(Mondy, 2008)    Setelah menarik atau memanggil pelamar yang memenuhi 
syarat maka proses selanjutnya yang dilakukan seleksi atau proses memilih 
calon pekerja dari beberapa pelamar yang diundang perusahaan. Proses 
rekrutmen disajikan pada gambar di bawah ini: 
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Gambar 1.1 Proses Rekrutmen 

(Sumber: Mondy, 2008) 

 

E. PROSES SELEKSI 
Proses seleksi dilakukan setelah proses pemanggilan calon pekerja atau 

rekrutmen, Mondy, (2008) menjelaskan proses seleksi dapat dimulai dengan 
melakukan wawancara pendahuluan, ini biasanya dilakukan jika perusahaan 
mengadakan open house atau mengikuti kegiatan Job Fair yang 
diselenggarakan secara bersama-sama oleh lembaga pemerintah maupun 
swasta, akan tetapi proses wawancara pendahuluan tidak dilakukan jika calon 
pekerja langsung mengirimkan lamaran pekerjaanya ke pihak perusahaan. 

Proses seleksi selanjutnya adalah pemeriksaan lamaran dan resume dari 
calon pekerja yang telah dipanggil untuk melakukan proses seleksi, perusahaan 
akan melakukan proses pencocokan antara berkas yang dikirimkan dengan 
berkas asli yang harus ditunjukkan oleh calon pekerja, jika tidak sesuai maka 
calon pekerja tidak dapat mengikuti proses seleksi selanjutnya yaitu tes seleksi 
yang berupa tes psikologi dan tes wawancara. Tes psikologi dilakukan untuk 
mengetahui kemampuan potensial, minat bakat, motivasi, emosi, 
kepribadiandan kemampuan khusus lainnya (Mangkunegara, 2017). Tes 
wawancara merupakan tes seleksi berupa perbincangan antara pewawancara 
dari pihak perusahaan dengan calon pekerja yang mempunyai orientasi untuk 
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mencapai tujuan serta adanya pertukaran informasi (Mondy, 2008). Proses 
wawancara dapat dilakukan oleh tim rekrutmen maupun wawancara oleh user 
atau calon atasan saat diterima sebagai pekerja pada perusahaan tersebut. 
Proses seleksi selanjutnya adalah tes kesehatan atau medical ceck up untuk 
memastikan bahwa calon pekerja tersebut benar – benar sehat dan fit to work. 
Proses seleksi yang dapat dilakukan perusahaan disajikan pada gambar di 
bawah ini:  

 
Gambar 1.2 Proses Seleksi 

(Sumber: Mondy, 2008) 
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PROFESIONAL 

 
 
Proses produksi sejatinya merupakan kegiatan utama yang dilakukan 

dalam sebuah industri, baik dalam industri besar maupun kecil. Heizer dkk. 
(2020) lebih detil mendefinisikannya sebagai rangkaian kegiatan yang 
menghasilkan nilai dari suatu barang dengan cara mentransformasikan 
berbagai masukan menjadi suatu luaran. Artinya, semakin kompleks proses 
produksi maka tentunya akan semakin rumit manajemen produksi yang harus 
dikelola oleh sebuah industri. Mempertimbangkan pentingnya manajemen 
produksi bagi sebuah industri maka manajemen produksi menjadi hal penting 
untuk diperhatikan bagi industri, termasuk UMKM yang bergerak dalam 
produksi tas di Desa Cingcin, Kabupaten Bandung. Manajemen produksi yang 
dikelola secara professional harus bisa diwujudkan oleh UMKM agar dapat 
bersaing dengan industri lainnya. 

Dambaan UMKM untuk bisa menghasilkan barang dengan kualitas bagus 
dan diselesaikan secara tepat waktu bukan merupakan hal yang sulit untuk 
dicapai. Namun, untuk mencapainya diperlukan adanya komitmen dan kerja 
sama dari seluruh unsur yang terlibat. Setidaknya ada lima elemen dalam 
manajemen produksi yang perlu dikelola dengan baik, menurut Holstein (2008), 
yaitu: Manusia (tenaga kerja yang terampil dan kompeten), Mesin (alat 
produksi dan teknologi yang memadai), Metode (rancangan strategis untuk 
menjalankan kegiatan produksi), Material (ketersediaan bahan baku dan bahan 
pendukung yang berkualitas), dan Modal (kesiapan arus keuangan untuk 
mendukung kegiatan produksi). Bila menyimak kelima elemen tersebut, dapat 
dipahami bahwa tujuan utama dari manajemen produksi profesional adalah 
berupaya untuk mencapai produktivitas setinggi-tingginya melalui 
penyelengaraan kegiatan secara efektif dan penggunaan sumber daya secara 
efesien. 

KELOMPOK 2 
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UMKM di Desa Cingcin yang selama ini memproduksi tas berdasarkan 
pesanan memiliki potensi besar untuk mencapai tingkat produktivitas yang 
lebih baik lagi. Ada beberapa temuan faktual dari hasil pengamatan selama 
kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan, di antaranya: (1) tas yang 
diproduksi oleh UMKM ini terus mendapat pesanan dari konsumen yang 
sebagian besar adalah pengecer walaupun berada dalam kondisi pandemi virus 
COVID-19, (2) UMKM mampu memproduksi berbagai desain yang diminta oleh 
konsumen, (3) Tenaga kerja sebagai penjahit tas di UMKM memiliki keahlian 
dan pengalaman yang memadai untuk memproduksi tas, (4) UMKM berada 
dalam wilayah yang berkembang dan memiliki akses penjualan yang 
mendukung, serta (5) kualitas produk yang dihasilkan oleh UMKM mampu 
bersaing dengan produk lain yang sejenis ada di pasar. Merujuk kepada tujuan 
utama untuk mewujudkan manajemen produksi profesional di UMKM, ada 
beberapa rekomendasi yang perlu diperbaiki oleh UMKM tersebut dengan 
fokus pada penjadwalan produksi, pengendalian persediaan, dan pengelolaan 
produk. 

 

A. PENJADWALAN PRODUKSI 
Ada beberapa model penjadwalan produksi, tergantung dari tahapan dan 

tujuan produksinya. Secara umum penjadwalan produksi dibedakan menjadi 
Job Order dan Mass Production (Khojasteh, 2018). Penjadwalan produksi 
berdasarkan job order artinya produksi dilakukan bila ada pesanan sehingga 
jadwal produksinya disesuaikan dengan target yang diminta oleh pemesan. 
Penjadwalan produksi berdasarkan pesanan sulit untuk direncanakan sebelum 
adanya kepastian pesanan dari konsumen, hal ini berdampak pada pengaturan 
mesin, bahan baku, dan tenaga kerja. Walaupun demikian, penjadwalan 
produksi berdasarkan pesanan memiliki keuntungan karena semua hasil 
produksinya pasti akan terjual semuanya sehingga tidak ada risiko biaya 
penyimpanan, kelebihan bahan baku, dan lain-lain. 

Berbeda dengan penjadwalan produksi berdasarkan pesanan, penjadwalan 
produksi secara mass production bisa menjadi pertimbangan bagi UMKM 
untuk mengisi kelebihan kapasitas produksi yang dimilikinya. Penjadwalan 
produksi massal dilakukan dengan peramalan permintaan berdasarkan data 
penjualan masa lalu, namun untuk UMKM yang memproduksi tas bisa 
dilakukan dengan memanfaatkan ketersediaan atau kelebihan bahan baku 
yang dimiliki. Apabila UMKM telah mampu memenuhi produksi dari 
pesanannya maka UMKM bisa memaksimalkan kelebihan kapasitas 
produksinya dengan cara memproduksi secara massal untuk produk yang akan 
dijualnya sendiri. Dalam hal ini, UMKM bisa mendapat manfaat dari kekuatan 
merek dan saluran penjualan yang dimilikinya. 
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Mempertimbangkan kemampuan teknis dan dukungan peralatan produksi 
yang dimiliki oleh UMKM, selain produk tas yang selama ini telah diproduksi, 
UMKM bisa mempertimbangkan untuk memproduksi produk lain yang masih 
terkait dengan produk utama dan bahan baku yang digunakan. Sebagai contoh, 
produk dompet, kantong belanja, pakaian anak, topi, dan lainnya bisa juga 
diproduksi oleh UMKM dengan pertimbangan bahwa desainnya tidak telalu 
rumit, memiliki potensi permintaan pasar yang besar, dan tidak mengubah 
teknis produksi secara drastis. 

Apabila menyimak informasi dari UMKM bahwa bahan baku yang 
digunakan selama ini tidak sulit diperoleh maka hal ini sebenarnya bisa 
menjadi salah satu keunggulan bersaing dari UMKM. Kemudahan bahan baku 
bisa dimanfaatkan UMKM untuk menjaga keberlangsungan pasokan 
produknya bahkan bisa mendapatkan jaminan kepastian harga produknya. 
Untuk mencapai hal tersebut, UMKM bisa melakukan kontrak dengan pemasok 
bahan baku untuk mendapatkan harga yang lebih murah dan stabil. Khusus 
untuk bahan baku utama, UMKM bisa melakukan perencanaan pembelian 
bahan baku dan menjaga persediaannya di titik aman. 

Produk tas merupakan produk fesyen yang cenderung diminati konsumen 
karena desainnya. Oleh karena itu, UMKM sebenarnya tidak perlu terlalu ketat 
berfokus pada homogenitas desain tetapi lebih pada keberagaman produknya. 
Penjadwalan produksi berkala yang mengacu kepada pemenuhi kapasitas 
produksi cenderung lebih tepat diterapakan di UMKM ini daripada 
penjadwalan produksi berkelanjutan terus-menerus dengan desain yang sama. 
Namun, apabila UMKM memiliki produk dasar yang menjadi unggulan maka 
penjadwalan produksi bisa diprioritas untuk produk tersebut. 

Penjadwalan produksi pada UMKM dapat berjalan dinamis dan disesuaikan 
dengan perkembangan pasar, tren, dan pesanan konsumen. Kunci sukses 
manajemen produksi dalam penjadwalan produksi terletak pada kemampuan 
UMKM menggunakan sumber daya dan mengatur kapasitas produksi yang 
dimilikinya. Semakin optimal penggunaan sumber daya dan pengelolaan 
kapasitas produksi maka akan semakin tinggi kemampuan bersaing UMKM 
karena memiliki nilai unggul pada produk-produk yang dihasilkannya. 

 

B. PENGENDALIAN PERSEDIAAN 
Manajemen persediaan merupakan sistem-sistem untuk mengelola 

persediaan. Bagaimana barang-barang persediaan dapat diklarifikasikan dan 
seberapa akurat catatan persediaan dapat dijaga.  Pada satu sisi, sebuah 
entitas bisnis dapat mengurangi biaya dengan mengurangi persediaan. 
Sementara di sisi lain, produksi dapat terhenti dan pelanggan menjadi tidak 
puas ketika sebuah barang tidak tersedia. Tujuan manajemen persediaan 
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adalah menentukan keseimbangan antara investasi pesediaan dengan 
pelayanan pelanggan.  Untuk mencapai sebuah strategi beberbiaya rendah 
tanpa manajemen persediaan yang baik (Heizer & Render, 2016). 

Setiap entitas bisnis yang menyelenggarakan kegiatan produksi akan 
memerlukan persediaan bahan baku, karena dengan tersedianya bahan baku 
maka diharapkan sebuah entitas bisnis dapat melakukan proses produksi 
sesuai kebutuhan atau permintaan konsumen. Dengan adanya persediaan 
bahan baku yang cukup juga diharapkan dapat memperlancar kegiatan 
produksi perusahaan dan dapat menghindari terjadinya kekurangan bahan 
baku. Keterlambatan jadwal pemenuhan produk yang dipesan konsumen, 
dapat merugikan entitas bisnis dan berdampak buruk pada citra entitas bisnis 
tersebut. 

Persediaan sebagai cadangan bahan mentah yang dimiliki oleh sebuah 
entitas bisnis, termasuk UMKM memiliki beberapa macam karakteristik yang 
dibedakan berdasarkan fungsi dan kegunaannya. Diketahui bahwa persediaan 
dapat dibedakan menurut fungsinya, tetapi perlu diketahui bahwa persediaan 
itu merupakan cadangan dan karena itu harus dapat digunakan secara efisien. 
Di samping perbedaan menurut fungsi, persediaan dapat dibedakan atau 
dikelompokkan menurut jenis dan posisi barang tersebut didalam urutan 
pengerjaan produk, setiap jenis mempunyai karakteristik khusus tersendiri dan 
cara pengelolaannya yang berbeda. Menurut Handoko (1999), jenis persediaan 
dapat dibedakan atas: 
1. Persediaan bahan mentah (raw material), yaitu persediaan barangbarang 

berujud seperti baja, kayu, dan komponen-komponen lainnya yang 
digunakan dalam proses produksi. 

2. Persediaan komponen-komponen rakitan (purchased parts/components), 
yaitu persediaan barang-barang yang terdiri dari komponen-komponen 
yang diperoleh dari perusahaan lain, dimana secara langsung dapat dirakit 
menjadi suatu produk. 

3. Persediaan bahan pembantu atau penolong (supplies), yaitu persediaan 
barang-barang yang diperlukan dalam proses produksi, tetapi tidak 
merupakan bagian atau komponen barang jadi. 

4. Persediaan barang dalam proses (work in process), yaitu persediaan 
barang- barang yang merupakan keluaran dari tiap-tiap bagian  dalam 
proses produksi atau yang telah diolah menjadi suatu bentuk, tetapi masih 
perlu diproses lebih lanjut menjadi barang jadi. 

5. Persediaan barang jadi (finished goods), yaitu persediaan barangbarang 
yang telah selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap untuk dijual 
atau dikirim kepada langganan. 
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Menurut Assauri (2016), pengendalian persediaan adalah salah satu 
kegiatan dari urutan kegiatan-kegiatan yang berurutan erat satu sama lain 
dalam seluruh operasi produksi perusahaan tersebut sesuai dengan apa yang 
telah direncanakan lebih dahulu baik waktu, jumlah, kuantitas maupun 
biayanya (Assauri, 2016).  Pengendaliaan persediaan merupakan fungsi 
manajerial yang sangat penting. Bila perusahaan menahan terlalu banyak 
modalnya dalam persediaan, menyebabkan biaya penyimpanan yang 
berlebihan. Kelebihan persediaan juga membuat modal menjadi macet, 
semestinya modal tersebut dapat diinvestasikan pada sektor lain yang lebih 
menguntungkan (opportunity cost). Sebalikanya bila persediaan dikurangi, 
suatu saat dapat mengalami stock out (kehabisan barang).  Dampak lain, 
mungkin kosongnya barang di pasaran dapat membuat konsumen tidak puas 
dan beralih ke merek lain (Baroto, 2006). 

Pengendalian persediaan juga dapat diartikan sebagai serangkaian 
kebijakan pengendalian untuk menentukan tingkat persediaan yang harus di 
jaga, kapan pesanan untuk menambah persediaan harus dilakukan dan berapa 
besar pesanan harus diadakan. Pengendalian persediaan menentukan dan 
menjamin tersedianya persediaan yang tepat dalam kuantitas yang tepat 
(Herjanto, 2008). 

Kunci utama dalam suksesnya control stock/pengendalian persediaan serta 
pengawasan persediaan adalah “Pencatatan”.  Pencatatan dilakukan pada:  
1. Barang yang dibeli dan masuk 
2. Barang terjual dan keluar 
3. Lakukan stockopname berkala antara catatan dan kondisi riil fisik barang 
4. Catat barang yang MISS (rusak, hilang, diskon, expired, dipakai sendiri dll.) 
5. Jadikan evaluasi dan  beban biaya atas temuan barang rusak dan hilang dll. 
6. Hapus barang MISS tadi dari catatan persediaan,  

 
Pada entitas bisnis UMKM, pengendalian persediaan yang disarankan 

adalah menggunakan Periodic Review (Vikaliana, 2021).  Pada pengendalian 
jenis periodic review, sumber data diambil berdasarkan kategori 
persediaannya.  Kategori tersebut adalah: 
1. Kategori harga 
2. Histori frekuensi perputaran persediaan 
3. Ketahanan produk  
4. Ukuran produk 

 
Mengendalikan persediaan yang tepat bukan hal yang mudah. Apabila 

jumlah persediaan terlalu besar mengakibatkan timbulnya dana menganggur 
yang besar (yang tertanam dalam persediaan), meningkatnya biaya 
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penyimpanan, dan risiko kerusakan barang yang lebih besar. Namun, jika 
persediaan terlalu sedikit mengakibatkan risiko terjadinya kekurangan 
persediaan (stockout) karena seringkali bahan tidak dapat didatangkan secara 
mendadak dan sebesar yang dibutuhkan, yang menyebabkan terhentinya 
proses produksi, tertundanya penjualan, bahkan hilangnya pelanggan. Maka 
dari itu pengendalian persediaan harus dilakukan sedemikian rupa agar dapat 
melayani kebutuhan bahan atau barang dengan tepat dan dengan biaya yang 
rendah (Vikaliana et al., 2020). 

 

C. PENGELOLAAN PRODUK 
Tujuan utama dari pengelolaan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) Industri Tas di Desa Cingcin, Soreang Jawa Barat adalah menghasikan 
produk yang berkualitas. Harapannya, dengan produk yang berkualitas 
tersebut produk UMKM Industri Tas di Desa Cingcin, Soreang Jawa Barat dapat 
diminati oleh konsumen sehingga pada akhirnya konsumen tersebut dapat 
melakukan order kembali (repeat order).  

Produk yang berkualitas baik menurut Hidayat dan Susilowati (2018) tidak 
hanya ketika pra produksi yang terdiri dari bahan baku dan bahan pembantu, 
dan pada saat produksi saja yang terdiri dari desain tas, proses menjahit dan 
penyelesaian akhir, namun juga harus sampai pasca produksi yang terdiri dari 
kontrol kualitas, pengemasan, pengiriman dan produk turunan. Secara umum 
pra produksi tas pada UMKM Industri Tas di Desa Cingcin, Soreang Jawa Barat 
tidak menjadi masalah. Hal ini berdasarkan hasil wawancara bahan baku dan 
bahan pendukung yang berkualitas mudah di dapatkan oleh para pengrajin tas.  

Pada saat produksi pun menurut penulis juga tidak terjadi kendala yang 
berarti. Hal ini dikarenakan UMKM Industri Tas di Desa Cingcin, Soreang Jawa 
Barat di dalam memproduksi tas berdasarkan pesanan yang diorder oleh 
konsumen. Dengan demikian, desain tas tentunya disesuaikan dengan 
keinginan dari konsumen. Sedangkan proses menjahit dan penyelesaian akhir 
tas tidak menjadi kendala karena pegawai yang direkrut telah memiliki 
keahlian yang dibutuhkan.  

Pasca produksi yaitu kontrol kualitas terhadap tas yang dihasilkan 
diperlukan dengan teliti dan dilakukan dengan baik. Hal ini dikarenakan kontrol 
kualitas menentukan konsumen menerima produk yang dipesan atau tidak. Hal 
ini dikarenakan apabila kontrol kualitas dilakukan dengan tidak maksimal maka 
dapat menyebabkan pengembalian produk kepada pengrajin tas. Selain itu 
untuk meningkatkan daya tarik kepada konsumen, pengrajin tas dapat 
memberikan bungkus yang menarik berupa tas jinjing yang diberikan sablon 
yang didesain khusus dengan mencantumkan nama pengrajin dan nomor 
kontak yang dapat dihubungi.  
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Pada proses pengiriman apabila pengrajin tidak dapat mengirimkan secara 
langsung, pengrajin tas juga sebaiknya bekerja sama dengan ekspedisi 
pengiriman yang terpercaya. Hal ini dikarenakan ketepatan waktu pengiriman 
juga menjadi pertimbangan konsumen untuk membeli kembali kedepannya. 
Selanjutnya produk turunan juga dapat diberikan sebagai tambahan bonus 
kepada konsumen apabila membeli dalam jumlah tertentu. Produk turunan 
yang dihasilkan misalnya gantungan kunci, keset dan lain sebagainya. Selain itu, 
produk turunan ini juga dapat dijual terpisah sehingga dapat menambah omset 
dari UMKM. 
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PELATIHAN APLIKASI MICROSOFT 
EXCEL PEMBUATAN SLIP  
UPAH KARYAWAN PADA UMKM 
PENGRAJIN TAS DI DESA CINGCIN 
SOREANG KABUPATEN BANDUNG 

 
 
ABSTRAK: Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) adalah salah satu tulang 

punggung perekonomian masyarakat di daerah Soreang, Kabupaten 
Bandung. Daerah ini menjadi salah satu sentra konveksi terbesar di 
Kabupaten Bandung. Salah satu produk yang dikenal adalah 
kerajinan pembuatan tas, yang dihasilkan oleh para pelaku usaha 
UMKM di Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. 
UMKM pengrajin tas di wilayah tersebut masih menggunakan 
sistem dan teknologi sederhana dalam menjalankan usahanya 
termasuk pada produksi, administrasi, marketing, pencatatan 
keuangan dan penggajian. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini 
adalah memberikan dan mengenalkan cara pembuatan slip upah 
untuk membantu penyusunan dan transparansi gaji/upah untuk 
para karyawan dalam UMKM tersebut. Pengabdian dilaksanakan 
secara online menggunakan media Zoom Meeting berupa 
presentasi dan praktek (tutorial) pembuatan slip upah, presentasi 
menggunakan aplikasi Microsoft Office Powerpoint dan Microsoft 
Office Excell. Peserta kegiatan pengabdian adalah perwakilan 
pelaku usaha UMKM di Desa Cingcin dan sesama peserta 
Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini. Pelaksanaan pengabdian 
mendapatkan antusiasme dari para peserta karena sesuai dengan 
kondisi pelaku usaha dan dapat segera diaplikasikan dengan mudah 
dan murah. 

Keyword : Pengabdian, Microsoft Excel, Upah, Bandung 

KELOMPOK 3 
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A. LATAR BELAKANG 
Pembangunan ekonomi merupakan usaha untuk meningkatkan taraf hidup 

suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil 
per kapita (Suparmoko, (1994) dalam Nikmah & Efendi, (2017)). Pembangunan 
ekonomi suatu daerah atau suatu negara pada dasarnya merupakan interaksi 
dari berbagai kelompok variabel, antara lain sumber daya manusia, sumber 
daya alam, modal, teknologi dan lain-lain. Salah satu pembangunan ekonomi 
bangsa adalah dilakukannya proses industrialisasi.  

Proses industrialisasi merupakan proses penyerapan tenaga kerja yang 
dilakukan oleh para pemilik modal dengan memanfaatkan sumber daya 
manusia untuk menghasilkan suatu produk ataupun jasa, Proses industrialisasi 
akan mempengaruhi pertumbuhan kualitas penduduk yang semakin baik. 
Ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan 
lapangan kerja akan menyebabkan tingginya angka pengangguran 
(Depnakertrans, 2004). Oleh karena itu, proses hilirisasi industri dilakukan utuk 
menjangkau masyarakat dan mengurangi masalah pengangguran. Salah satu 
usaha hilirisasi industri adalah pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah (UMKM). 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor 
yang dalam perkembangannya telah menjadi salah satu tulang punggung 
perekonomian rakyat Indonesia. UMKM terbukti mampu menyerap tenaga 
kerja produktif, mengurangi kesenjangan antar berbagai golongan dan antar 
pelaku usaha, serta membantu dalam usaha pengentasan kemiskinan dengan 
meningkatkan taraf hidup dan produktivitas pelaku usaha, karyawan dan 
lingkungan sekitar UMKM tersebut berada. Pada umumnya UMKM didirikan 
atas modal perseorangan atau kelompok warga dalam satu wilayah tertentu 
yang diatur sedemikian rupa sehingga terdapat kesepakatan kerja secara 
informal dari pemilik UMKM terhadap para karyawannya.  

Secara umum, ragam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terbagi 
tiga, yakni UMKM manufaktur (Manufacturing Business), UMKM Dagang 
(Merchandising Business), dan UMKM penyedia jasa (Service  Business). 
UMKM Manufaktur adalah UMKM yang memiliki kegiatan mengubah bahan 
baku menjadi barang jadi seperti pengrajin, pemahat, penjahit dan lainnya. 
Merchandising Business merupakan UMKM yang kegiatannya adalah menjual 
produk atau barang jadi yang didapat dari proses manufaktur kepada 
konsumen, seperti reseller, atau usaha pertokoan yang menyediakan berbagai 
jenis barang yang dijual. Terakhir, Service Business merupakan ragam UMKM 
yang menawarkan jasa atau fasilitas tertentu kepada konsumennya, seperti 
jasa kirim, jasa kebersihan dan lainnya. UMKM memberikan kontribusi 
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terhadap penciptaan lapangan kerja terutama pada kelompok masyarakat 
berpenghasilan rendah.  

Salah satu bahasan yang diperlukan dalam hal UMKM adalah terkait sistem 
pengupahan atau penggajian. Payaman J. Simanjuntak (2002) dalam Morais, 
Abdala, & Rebelatto, (2021), menyatakan bahwa tingkat pemberian upah pada 
tenaga kerja akan mempengaruhi keberlangsungan aktivitas usaha dalam 
jangka waktu tertentu. Perhitungan gaji atau upah akan mempengaruhi 
kualitas pekerjaan bagi pekerja dan menjadi salah satu biaya operasional non 
produk yang terus dikeluarkan para pelaku UMKM selama menjalankan 
usahanya. Secara umum, tenaga kerja berharap akan mendapatkan tingkat 
upah yang lebih besar sebagai sumber pemenuhan kebutuhan hidup mereka. 
Namun sebaliknya jika pengusaha memberikan upah yang tinggi maka 
operasional dan biaya produksi akan semakin besar sehingga tingkat 
keuntungan akan semakin rendah. (Payaman J. Simanjuntak, 2002).  

Sebuah pencatatan upah yang baik akan mengurangi permasalahan terkait 
kejelasan biaya operasional. Suatu usaha diharapkan mempunyai prosedur 
penggajian yang baik, guna mengurangi terjadinya penyelewengan atau 
penyimpangan dalam melaksanakan tanggung jawab masing masing. 
Pencegahan penyelewengan dapat dilakukan dengan adanya pemisahan tugas 
atau fungsi yang tegas antara fungsi operasional, fungsi otorisasi dan fungsi 
pencatatan. Oleh karena itu perlu adanya sistem pengendalian internal atas 
prosedur pembayaran upah guna memudahkan manajemen usaha dalam 
pengambilan keputusan, efektifitas, dan efisiensi penggunaan modal usaha 
tersebut (Sanny dan Kristanti, 2012).  

 

B. KONDISI EKSISTING 
Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini mengambil objek usaha pembuatan 

tas yang berada di Desa Cingcin Soreang. Berdasarkan pada klasifikasi usaha 
yang tersedia, usaha pembuatan tas tersebut termasuk kedalam skala Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Lokasi usaha bertempat di kediaman 
pemilik usaha ditambah beberapa lokasi yang berdekatan. Pelaku UMKM yang 
berada di lokasi objek pengabdian umumnya masih menggunakan sistem dan 
teknologi yang sederhana dalam pelaksanaan aktivitas usahanya 

Produk yang dihasilkan antara lain tas pinggang, tas sekolah, ransel dan 
sebagainya. Produksi masih menggunakan mesin jahit manual untuk proses 
jahit dan bordir. Pemotongan pola dan bahan baku (kain dsb) menggunakan 
mesin potong manual seperti gunting. 

Pegawai atau karyawan pada usaha pembuatan tas ini didapatkan dari 
masyarakat sekitar ditambah perekrutan dari mulut ke mulut. Karyawan yang 
direkrut umumnya untuk bagian Produksi, dengan syarat utama adalah 
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‘mampu menjahit’. Kompetensi lain seperti menggambar desain, pengetahuan 
standar kualitas bahan dan produk dan lainnya merupakan nilai tambah tapi 
tidak menjadi persyaratan karena umumnya karyawan akan belajar seiring 
waktu dan tuntutan pekerjaan. Pekerjaan non-produksi seperti pemasaran, 
keuangan dsb dilakukan oleh pemilik dibantu oleh beberapa karyawan yang 
ditunjuk. Pembagian tugas sederhana sehingga sebuah posisi dapat 
mengerjakan beberapa tugas, contohnya penjahit juga membuat disain, 
pemilik melakukan pemasaran, dan sebagainya. 

Pemasaran mengandalkan strategi promosi dari mulut ke mulut (mouth to 
mouth) dengan metode penjualan nya dilakukan dengan cara menerima 
pesanan baik dari dalam maupun luar kota. Strategi pemasaran dan penjualan 
ini memberikan tingkat kepercayaan yang besar dari konsumen kepada pelaku 
usaha, karena adanya pengakuan atas kualitas produk ataupun kinerja pelaku 
usaha. Namun strategi ini kurang mendorong kecepatan penjualan dan 
perkembangan usaha. 

Proses pencatatan keuangan dan penggajian dari setiap usaha di lokasi 
pengabdian masih menggunakan sistem pencatatan manual. Pencatatan 
keuangan biasanya dilakukan oleh satu orang (biasanya pemilik atau orang 
yang ditunjuk oleh pemilik atau para pemilik modal). Penggunaan sistem ini 
biasanya tidak berubah selama usaha berlangsung. Sistem ini sangat berisiko 
terjadinya kehilangan data, data yang tidak lengkap, kesulitan perekaman data, 
kesulitan mengevaluasi data untuk tujuan-tujuan seperti penggajian, pajak, 
analisis biaya, audit dsb.  

Berfokus pada masalah penggajian, pembayaran upah di objek UMKM 
umumnya dilakukan mingguan. Pemilik usaha atau karyawan yang 
bertanggung jawab mencatat komponen-komponen pengupahan dan total 
upah yang dibayarkan dari setiap karyawan pada mingggu tersebut. Detail 
komponen pengupahan tersebut dicatat dan diketahui pemilik dan atau 
karyawan keuangan tapi tidak diberikan kepada semua karyawan. Hal ini 
dikarenakan baik dari pihak pemilik/perusahaan dan karyawan belum 
menyadari pentingnya informasi pengupahan tersebut. 
 

C. LUARAN  
Dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini akan didapatkan 

luaran berupa: 
1. Transfer knowledge antar sesame narasumber dan sesama peserta PKM 

baik yang berasal dari UMKM maupun dari kalangan akademisi 
2. Sertifikat narasumber, untuk narasumber yang berasal dari kalangan 

akademisi 
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3. Laporan Abdi Mas, untuk narasumber, dikeluarkan oleh aparatur 
pemerintahan di lokasi pengabdian masyarakat 

4. E-book ber-ISBN berisi semua materi yang dipresentasikan dalam kegiatan 
Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) 

5. Artikel yang akan dimasukkan dalam Jurnal Pengabdian Masyarakat (akan 
diputuskan berdasarkan kesepakatan kelompok pengabdian) 
 

D. IDENTIFIKASI MASALAH 
Berdasarkan pada kondisi eksisting objek pengabdian, maka diketahui 

kurangnya tranparansi pengupahan. Pelaku UMKM di lokasi objek pengabdian 
masih banyak yang mengelola sistem pemberian upah secara sederhana. Upah 
diberikan hanya berdasarkan perjanjian/kontrak atas hasil kerja yang telah 
dilaksanakan oleh karyawan. Komponen pengupahan lain seperti tunjangan-
tunjangan ataupun potongan upah kurang jelas karena tidak ada dokumen 
bukti pengupahan terutama untuk karyawan.  

Oleh karena itu, didapat kesimpulan bahwa detail tentang upah perlu 
untuk dibuat dan disampaikan dari perusahaan pada karyawan serta dilakukan 
perekaman dengan menggunaan teknologi informasi untuk meminimalkan 
data atau bukti catatan penggajian yang hilang.  

Secara singkat kami mengidentifikasi dan merumuskan masalah sebagai 
berikut: 
1. Dalam bentuk apa detail upah ini diberikan kepada karyawan? 
2. Adakah metode atau aplikasi yang mudah dipahami, harganya murah dan 

mudah didapatkan oleh perusahaan untuk mendukung tujuan diatas? 
3. Bagaimana penyampaian sistem penggajian ini kepada pelaku usaha di 

Desa Cingcin? 
4. Adakah manfaat lain dari sistem penggajian yang disampaikan? 

 

E. KAJIAN PUSTAKA 
Penggajian adalah salah satu masalah terpenting dalam suatu usaha, 

apapun skala usahanya. Menurut Wursanto (2011), gaji atau upah adalah 
bentuk kompensasi, yaitu “Manfaat jasa yang diberikan secara teratur atas 
prestasi kerja yang diberikan kepada seorang karyawan.”. Pemberian upah 
akan berpengaruh kepada semangat karyawan dalam bekerja. Karyawan akan 
merasa dihargai atas kerja dan prestasinya sehingga mendorong peningkatan 
kinerja karyawan dan tercapainya target perusahaan.  

Gaji atau upah diberikan oleh pelaku usaha disesuaikan dengan kebijakan 
pemerintah tentang Upah Minimum Regional (UMR). Persepsi terkait dengan 
pemberian upah terbagi dalam dua sudut pandang, yaitu menurut pemberi 
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kerja dan tenaga kerja. Bagi pemberi kerja, upah merupakan bagian dari biaya 
produksi yang harus ditekan serendah-rendahnyaagar harga barang tidak 
terlalu tinggi, sehingga dapat meningkatkan keuntungan yang seluas luasnya 
bagi pelaku usaha. Sebaliknya bagi tenaga kerja, upah merupakan jumlah uang 
yang diterima pada waktu tertentu yang bisa diartikan sebagai jumlah barang 
kebutuhan hidup yang dapat beli dari upah tersebut (Asikin, dkk, 2008: 87).  

Penggajian dan atau pengupahan dapat dilakukan secara manual maupun 
menggunakan sebuah sistem penggajian terpadu. Sebuah sistem dapat 
diartikan sebagai kumpulan dari elemen- elemen yang berintegrasi untuk 
mencapai tujuan tertentu (Jogiyanto, 2005:5). Sistem penggajian secara 
terpadu dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi sebagai 
alat bantu utama. Struktur gaji atau upah yang diberikan juga telah diatur 
dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.1 Tahun 2017 yang 
menyebutkan bahwa Struktur dan Skala Gaji wajib disusun dengan 
memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.  

Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 Tentang 
Pengupahan Pasal 5 Ayat 1, Upah terdiri atas tiga komponen, yakni upah tanpa 
tunjangan, Upah pokok dan tunjangan tetap atau Upah pokok, tunjangan tetap 
dan tunjangan tidak tetap. Upah pokok merupakan upah tanpa tunjangan yang 
merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja atau buruh 
berdasarkan tingkat maupun jenis pekerjaannya. Selain itu, tunjangan tetap 
merupakan berbagai macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang 
diberikan secara teratur kepada pekerja dan diberikan bersamaan dengan 
upah pokok. Tunjangan tetap tidak berhubungan dengan kehadiran karyawan, 
misalnya seperti tunjangan perumahan, tunjangan keluarga istri / anak 
dll.Komponen upah yang terakhir yakni Tunjangan Tidak Tetap merupakan 
suatu pembayaran secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan 
pekerja, yang diberikan secara tidak tetap untuk pekerja dan keluarganya serta 
dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran 
upah pokok, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja  Nomor: SE-
07/MEN/1990. 

Secara umum, jenis upah yang diberlakukan untuk UMKM, terutama yang 
bergerak di bidang konveksi terbagi menjadi 2 (dua), yaitu, 
1. Upah Bagian Produksi, yaitu bagian upah yang pekerjaannya menghasilkan 

produk barang yang akan dijual Jenis upah di bagian produksi terbagi 
kembali menjadi 2, yakni 
a. Upah Borongan, yakni berupa suatu upah yang diberikan kepada 

pekerja atas hasil yang telah disepakati sebelumnya terkait dengan 
hasil produksi dari pekerja tersebut. Dasar perhitungan upah dilihat 
dari hasil kerja berupa jumlah produk yang dihasilkan. Adapun,  
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 Borongan satuan: dihitung berdasarkan jumlah satuan unit produk 
jadi, contoh 1 produk tas lengkap 

 Borongan pecahan: dihitung berdasarkan jumlah item bagian dari 
produk jadi, contoh pemasangan saku pada tas, pemasangan 
risleting dan sebagainya 

b. Upah Tetap, upah mingguan atau bulanan yang jumlah besaran 
rupiahnya tetap setiap periode tetapi harus mencapai target produksi 
yang telah ditetapkan. Jenis upah ini yang paling sering digunakan oleh 
para pelaku UMKM karena kemudahan dalam penghitungan upah dan 
mampu memprediksi dengan cepat terkat kebutuhan biaya 
operasional yang dibutuhkan secara berkala. Secara detail, proses 
upah tetap dapat dijelaskan sebagai berikut, 

 Jika karyawan menghasilkan produk dalam satu periode 
pengupahan melebihi target jumlah produksi maka karyawan 
diberikan bonus 

 Jika karyawan tidak mampu menyelesaikan target produksi yang 
telah ditetapkan dalam satu periode pengupahan, maka 
diberlakukan tambahan jam kerja tapi tidak dihitung sebagai 
lembur 

2. Upah Bagian Non Produksi, yaitu bagian yang tugasnya untuk men-support 
core bisnis perusahaan seperti upah bagian keuangan, upah bagian 
pembelian, upah bagian pemasaran, office boy dan sebagainya. Upah 
Bagian Non produksi ini biasanya bersifat tetap/ flat yang dibayarkan 
secara bulanan atau pun mingguan 
 

F. METODE PENGABDIAN 
Kegiatan pengabdian yang dilakukan berbasis online bekerja sama dengan 

instansi Consultant ID sebagai penghubung antara tim kepengabdian dan 
pelaku UMKM. Objek pengabdian adalah para pelaku UMKM di Desa Cingcin, 
Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Materi pelatihan merupakan 
pengembangan dari buku Aplikasi Kuitansi, Stok Barang, & Penggajian dengan 
MS Excell karangan Yudhy Wicaksono diterbitkan oleh PT. Elex Media 
Komputindo Kompas Gramedia tahun terbit 2021. Pelaksanaan acara dibantu 
dengan perangkat keras berupa laptop, OHP, mikrofon, pengeras suara yang 
dihubungkan dengan teknologi internet berupa aplikasi Zoom untuk 
menampilkan materi presentasi dengan Microsoft Office Powerpoint dan 
Microsoft Excell. Waktu pelaksanaan yakni pada tanggal 23 Oktober 2021 
pukul 09.00 -12.00 WIB 
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G. PEMBAHASAN MASALAH 
1. Slip Upah 

Untuk menjawab pertanyaan bentuk detail upah yang diberikan pada 
karyawan di usaha Pembuatan Tas di Desa Cingcin, Soreang, kelompok kami 
sepakat SLIP UPAH merupakan solusi terbaik. Slip upah adalah dokumen atau 
bukti yang dibuat/diterbitkan setiap periode tertentu pembayaran upah 
karyawan. Dalam slip upah dapat disajikan detail atau komponen yang 
membentuk upah dalam suatu periode, baik sebagai penambah ataupun 
pengurang total upah. 

 Manfaat dari slip upah ini bagi pelaku usaha dan karyawan antara lain: 
a. Menunjukkan komponen-komponen yang membentuk upah di satu 

periode baik sebagai penambah ataupun potongan 
b. Memberikan transparansi dan rasa keadilan bagi karyawan dan 

manajemen perusahaan 
c. Dapat membantu karyawan dalam mengajukan kredit atau cicilan 
d. Salah satu bukti dalam kegiatan audit  
e. Indikator kinerja karyawan dan keprofesionalan manajemen perusahaan 
 
2. Aplikasi Pembuatan Slip Upah 

Aplikasi Microsoft Office Excel merupakan salah satu software yang 
dikeluarkan oleh perusahaan Microsoft yang telah digunakan hampir di seluruh 
dunia untuk memudahkan proses pengolahan data khususnya yang berkaitan 
dengan angka dan rumus  atau formula aritmetika dan statistika. Aplikasi Excel 
ini memiliki fitur formula yang lebih luas penggunaanya dibandingkan 
pemakaian kalkulator serta dapat menyimpan data secara otomatis sehingga 
memudahkan dalam penyajian informasi baik berupa angka, grafik ataupun 
tabel dibandingkan dengan pencatatan secara manual sehingga proses analisa 
data dapat dilakukan lebih cepat dan mudah dipahami bagi orang awam 
walaupun tidak mempunyai dasar keilmuan di bidang pengolahan data.  

Sebagai bagian dari perkembangan teknologi informasi, aplikasi Microsoft 
Excel dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi para pelaku UMKM 
untuk memudahkan proses pencatatan dan pengolahan data yang ada di 
tempat usahanya karena aplikasi Microsoft Excel relatif lebih mudah dipelajari 
dan diaplikasikan. 

Pembuatan Secara ringkas, Pembuatan SLIP UPAH melalui aplikasi 
Micrososft Excel adalah sebagai berikut: 
a) Dimulai dari proses penulisan syntax dan penyusunan tabel database yang 

dibuat berdasarkan pada kondisi pelaku usaha UMKM.   
b) Anda akan membuat 3 (tiga) jenis database, yaitu: 
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 Database Jabatan, berisi pembagian Jabatan dan Divisi dalam 
perusahaan. Dalam database ini, setiap diisikan Kode Jabatan, Upah 
Pokok dan Tunjangan Jabatan untuk setiap jenis Jabatan 

 Database Golongan, berisi tingkatan karyawan yang berada di 
perusahaan. Aplikasi menyediakan 3 (tiga) jenis tunjangan untuk setiap 
tingkatan yaitu: Tunjangan Hari Raya (THR), Bonus dan Uang Makan 

 Database Karyawan, berisi data untuk setiap karyawan yang bekerja di 
perusahaan tersebut. Untuk setiap karyawan diisikan data Nomor 
Induk Karyawan (NIK), Kode Jabatan, Golongan, dan potongan hutang 
karyawan 

c) Dalam halaman selanjutnya yaitu Penggajian akan dilakukan rekapitulasi 
upah yang berasal dari ketiga database diatas. Pengisian data dari ketiga 
database ke halaman Penggajian akan berlangsung secara otomatis. 
Perhitungan gaji di-set per bulan.  
Gaji Kotor karyawan adalah total dari komponen: Gaji Kotor + Tunjangan 
Jabatan + THR + Uang Makan. Sedangkan Gaji Bersih karyawan adalah total 
Gaji Kotor dikurangi Potongan Hutang 

d) Dalam halaman Penggajian, perusahaan cukup mengisikan Nomor induk 
karyawan (NIK), Nama Karyawan dan hari kerja untuk semua karyawan 
maka data akan otomatis muncul dan terekap mulai dari Gaji Kotor hingga 
Gaji Bersih yang berhak diterima karyawan dalam satu bulan perhitungan 

e) Rekapitulasi di halaman Penggajian akan otomatis terekam dan dapat 
dilihat dalam halaman Slip Upah.  
 
Dengan adanya slip upah ini akan muncul transparansi antara perusahaan 

dan karyawan karena kedua pihak mengetahui dengan pasti komponen apa 
saja yang terdapat pada pengupahannya.  Slip upah otomatis terbuat 2 (dua) 
copy, satu untuk diberikan kepada karyawan dan satu lagi disimpan perusahan 
sebagai bukti fisik penggajian. 

Dalam slip upah dapat dilihat komponen apa saja yang menambah atau 
mengurangi upah dari setiap karyawan, termasuk kinerja dari karyawan 
bersangkutan. Dengan demikian diharapkan mengurangi risiko konflik dan 
memenuhi rasa keadilan antara perusahaan dan karyawan ataupun antar 
sesama karyawan  

Lebih lengkap mengenai Pembuatan Slip Upah menggunakan Aplikasi 
Microsoft Excell dapat dilihat pada Lampiran 2 
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3. Pengabdian Masyarakat 
Untuk menerangkan dan mensosialisasikan Penggunaan Microsoft Excell 

dalam membuat Slip Upah, maka perlu diadakan sebuah pelatihan. Pelatihan 
Aplikasi Microsoft Excel dalam Pembuatan Slip Upah Karyawan dilaksanakan 
dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh sejumlah dosen 
Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dari berbagai daerah di Indonesia bekerjasama 
dengan UMKM pengrajin tas Desa Cingcin, Soreang, Kabupaten Bandung .  

Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari: 
1) Tahap persiapan, dimulai dari kurang lebih 7 hari sebelum presentasi. 

Ditujukan untuk konsolidasi kelompok, pembagian tugas dan persiapan 
materi dan presentasi 

2) Presentasi materi. Kegiatan pengabdian membuat Slip Gaji dengan 
Microsoft Excell ini akan diselenggarakan pada hari Sabtu, 23 Oktober 
2021 pukul 09.00 WIB – selesai dengan metode Daring. Beberapa metode 
dalam penyampaian materi ini adalah: 
a) Metode Ceramah, berisi latar belakang masalah, kondisi eksisting 

pelaku UMKM di tempat pengabdian dan tutorial step by step 
membuat database karyawan, database penggajian, hingga keluar slip 
gaji secara otomatis 

b) Metode Tanya Jawab dan Diskusi, dimana peserta PKM baik dari 
UMKM dan kelompok-kelompok Pembicara dapat mengajukan 
pertanyaan, memberikan pendapat,  dan memberikan usulan 
sehubungan materi kami 

3) Penyusunan dan penyelesaian makalah, dilaksanakan setelah selesai 
presentasi hingga tanggal 24 Oktober 2021 
 

4. Manfaat Tambahan Adanya Slip Upah 
Secara umum, pengabdian ini memberikan kemanfaatan yang cukup besar 

bagi pelaku UMKM di lokasi pengabdian, yakni desa Cingcin, Soreang, Bandung, 
Jawa Barat. Dalam pelaporan akuntansi, perhitungan upah juga berpengaruh 
terhadap perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) sehingga diharapkan ketika 
para pengrajin sudah mampu menggunakan aplikasi Microsoft Excel  
pembuatan slip upah karyawan, para pengrajin mulai tertarik untuk lebih 
mengembangkan pemakaian aplikasi ini dalam pengolahan data misalnya 
untuk menghitung HPP hingga mampu membuat sebuah laporan keuangan 
sederhana.  Laporan keuangan bagi pelaku bisnis UMKM bermanfaat saat 
mereka berhubungan dengan rencana penambahan modal usaha melalui 
skema pinjaman kepada bank karena dari laporan keuangan dapat diperoleh 
informasi tentang 5C (character, capacity, capital, condition, collateral) untuk 
mengetahui kelayakan menerima kredit atau pinjaman. Sedangkan bagi 
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karyawan sendiri, slip gaji bermanfaat saat mereka mengajukan pinjaman atau 
kredit untuk kebutuhan pribadi misalnya pengajuan leasing kendaraan atau 
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

 

H. HASIL KEGIATAN PENGABDIAN 
Kelompok kami mendapat giliran ke-3 (tiga) dalam penyajian presentasi 

dengan durasi 25 menit (15 menit presentasi masalah dan 10 menit Tanya 
Jawab). Dalam pelaksanaannya sesi Tanya jawab kami diperpanjang menjadi 
20 menit karena antusiasme dari para peserta pengabdian baik dari para 
pelaku usaha UMKM maupun peserta yang berasal dari kalangan akademisi. 
Para pelaku usaha melihat bahwa materi kami belum ada dan bisa diterapkan 
dalam usaha mereka. Satu-satunya yang dikeluhkan salah satu pelaku usaha 
adalah bahwa aplikasi ini lebih baik jika diterapkan dengan menggunakan PC 
atau laptop yang tidak semua pelaku usaha memiliki atau berniat memilikinya. 
Walaupun antusiasme peserta besar, namun kelompok kami tidak bisa 
mendapat tambahan durasi lagi dikarenakan masih ada beberapa kelompok 
setelah kami yang akan mempresentasikan materinya. 

 

I. KESIMPULAN  
Kegiatan pengabdian mengenai sistem penggajian yang dilakukan oleh 

Consultant ID bersama para narasumber dari berbagai Perguruan Tinggi 
Swasta yang diselenggarakan untuk pelaku usaha UMKM pengrajin tas di Desa 
Cingcin, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat memperoleh respon yang 
positif. Para pelaku usaha melihat pentingnya penerapan SLIP UPAH di tempat 
usaha mereka. Pengabdian ini ditekankan pada pemanfaatan sistem teknologi 
informasi dalam penyusunan upah supaya lebih terinci, sistematis, dan lebih 
transparan dalam pengelolaan usaha pembuatan tas di wilayah lokasi 
pengabdian. Tindak lanjut kegiatan ini diharapkan dapat diikuti oleh tokoh 
masyarakat sekitar sehingga pengembangan jiwa kewirausahaan dengan 
memperhatikan keteraturan dan transparansi dalam pencatatan keuangan dan 
penggajian  

 

J. UCAPAN TERIMA KASIH 
Penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat ini tidak dapat penulis 

laksanakan tanpa bantuan serta dukungan dari pihak lain yang telah 
membantu baik materil dan moril, oleh karena itu ucapan terimakasih kami 
sampaikan kepada: 
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1. Bapak Iskandar Ahmaddien, SST, S.E, S.H, M.M, CRP selaku pimpinan dan 
mediator kegiatan pengabdian melalui Consultant ID 

2. Bapak Muchammad Zaenal Muttaqin ST,M.Sc yang berlokasi di Universitas 
Islam Riau Pekanbaru 

3. Bapak Dr. Sudjono, M.Acc. yang berlokasi di Universitas Mercu Buana 
Jakarta  

4. Ibu Dr. Ir. Andam Dewi Syarif, yang berlokasi di Universitas Mercu Buana 
Jakarta 

5. Ibu Rahmina Puspa A.R. S.Sos., M.M yang berlokasi di Politeknik Piksi 
Ganesha Bandung 

6. Ibu Resmi Ranti Rosalina, SE, MM yang berlokasi di Politeknik Piksi 
Ganesha Bandung 

7. Pelaku UMKM pengrajin tas di Desa Cingcin, Soreang, Bandung, 
8. Warga sekitar Desa Cingcin, Soreang, Bandung 
9. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 

 
Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati, kami mengucapkan terima 

kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelenggaraan 
pengbadian masyarakat ini, dengan harapan semoga hasil pengbadian kepada 
masyarakat ini bermanfaat serta memberikan kontribusi baik bagi masyarakat 
setempat. 
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LAMPIRAN 1   
 
DOKUMENTASI PELAKSANAAN ACARA 
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LAMPIRAN 
TUTORIAL PEMBUATAN SLIP UPAH 
 

PERHATIAN: Penjelasan yang akan disampaikan merupakan contoh secara 
umum yang harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi perusahaan dimana 
Sistem ini akan diaplikasikan. 

Berikut adalah penjelasan tahap demi tahap pembuatan Slip Upah dengan 
Menggunakan Aplikasi Microsoft Excell 
1. Setelah anda membuka file, akan ditemui tampilan seperti berikut:   
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2. Anda akan membuat 3 (tiga) jenis database, yaitu: 
a. Database Jabatan, berisi pembagian Jabatan dan Divisi dalam 

perusahaan. Pembagian ini dapat disesuaikan, misalnya berdasarkan 
pembagian pekerjaan 

b. Database Golongan, berisi tingkatan karyawan yang berada di 
perusahaan 

c. Database Karyawan, berisi nama dan data untuk setiap karyawan yang 
ada di perusahaan 
 

Masing-masing database tersebut berada dalam satu halaman (sheet). 
Data dan hasil penghitungan gaji karyawan berada pada halaman (sheet) 
Penggajian.  Slip Upah akan otomatis dibuat pada halaman (sheet) Slip Gaji, 
yang dapat dicetak sesuai kebutuhan perusahaan dan karyawan 

 
3. Anda memilih kolom jabatan untuk melakukan identifikasi terkait jabatan 

di lokasi UMKM. 

 
 

4. Anda menulis jabatan dan kode jabatan yang berkaitan dengan usaha 
UMKM yang ada di tempat anda. 
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5. Kembali pada menu utama dan memilih kolom golongan 

 
 

6. Pada menu golongan, anda menulis jenis golongan sesuai dengan besaran 
THR, bonus, dan uang makan yang didapat, biasanya perbedaan golongan 
dibagi berdasarkan jabatan yang diampu oleh si karyawan. 

 
 

7. Berikutnya, Kembali pada menu utama dan memilih kolom karyawan 
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8. Pada menu karyawan, anda menulis list nama karyawan yang bekerja, 
nomor induk masig-masing karyawan (NIK), dan kode jabatan dan 
golongan (jika ada) 

 
  

9. Kembali pada menu utama dan memilih kolom penggajian 

 
 

10. Pada menu penggajian, anda menulis hari kerja karyawan dalam ranah 
satu bulan kerja..biasanya, jika hari tidak dihitung, dan hari kerja adalah 
hari senin hingga sabtu, maka satu bulan berisi 25 atau 26 hari. Terkecuali 
apabila dalam bulan tersebut karyawan pernah absen atau tidak masuk 
kerja 
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11. Gaji kotor, dan gaji bersih dapat dilihat sebagai hasil penggajian yang akan 
diberikan pada setiap karyawan UMKM  

 
 

12. Kembali ke menu utama dan pilih kolom slip gaji 
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13. Pada sheet slip gaji, pilih bulan dan tahun penggajian berlangsung. Pada 
sheet yang sama, pilih Nomor identitas karyawan (NIK) untuk mengetahui 
besaran gaji yang diterima oleh karyawan yang kita cari 

 
 

14. Untuk melanjutkan untuk proses pencetakan, dipilih Ctrl + P dan lakukan 
proses percetakan menggunakan printer yang tersedia. 
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PELATIHAN MENGGUNAKAN 
SOFTWARE AKUNTANSI ACCURATE 

 
 

A. PENDAHULUAN 
1. Latar Belakang 

Informasi dapat diibaratkan sebagai darah yang mengalir di dalam tubuh 
manusia, seperti halnya informasi di dalam sebuah perusahaan yang sangat 
penting untuk mendukung kelangsungan perkembangannya, sehingga terdapat 
alasan bahwa informasi sangat dibutuhkan bagi sebuah perusahaan. Akibat 
kurang mendapatkan informasi, dalam waktu tertentu perusahaan akan 
mengalami ketidakmampuan mengontrol sumber daya, sehingga dalam 
mengambil keputusan strategis perusahaan sangat terganggu, yang pada 
akhirnya akan mengalami kesulitan dalam bersaing dengan perusahaan-
perusahaan lain. 

Salah satu fungsi yang erat kaitannya dengan keputusan manajemen 
adalah fungsi akuntansi yang bertanggungjawab mengontrol dan melaporkan 
kinerja keuangan perusahaan. Agar laporan keuangan dan analisa laporan 
keuangan yang dihasilkan sesuai dengan karakteristiknya, perlu suatu sistem 
yang komparatif dan integratif dari keseluruhan proses bisnis yang ada. 

Dengan menerapkan sistem komputerisasi akuntansi, maka akan 
mempercepat proses penyajian analisa dan laporan keuangan, karena aplikasi 
komputerisasi akuntansi diciptakan untuk mengotomatisasi transaksi-transaksi 
akuntansi kedalam sebuah laporan dan analisa laporan untuk mendukung 
pengambilan keputusan sehubungan dengan keadaan keuangan perusahaan 
dalam suatu periode akuntansi. 

Berdasarkan banyak bisnis yang kurang effisien dalam mengelola proses 
akunting, maka di butuhkanlah sebuah software yang mampu mengatur hal 
tersebut. Sehingga menyebabkan para pembuat software untuk membuat 

KELOMPOK 4 
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software yang mampu untuk mengatasi masalah tersebut. Seperti ACCURATE 
software, yang dapat membantu menangani masalah-masalah tersebut. 

 
2. Rumusan Masalah 

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, maka penulis 
memperoleh beberapa perumusan masalah, rumusan masalah itu antara lain : 
1) Sejarah Accurate Software Akuntansi? 
2) Pengertian Accurate? 
3) Software Paket dalam Accurate? 
4) Kelebihan Dan Kelemahan Accurate 

 

B. SEJARAH ACCURATE 
Di awal 1998, krisis ekonomi besar-besarnya melanda negara indonesia 

dan menjadi momen berat di sejarah tanah air. Hal ini dapat dirasakan dari 
nilai tukar rupiah terhadap AS yang merosot dengan sangat cepat dan tajam. 
Dari ratarata Rp. 2.450,- per Dolar AS di bulan Juni 1997 menjadi Rp. 13.513,- 
di akhir januari 1998. Banyak kegiatan ekonomi yang lumpuh disebabkan 
banyak perusahaan yang gulung tikar yang berakibat banyaknya pekerja yang 
diputus kerja. 

Setelah penggantian presiden, mulai bermunculan kebijakan-kebijakan 
ekonomi untuk menanggulangi banyak masalah. Berbagai langkah kebijakan 
diambil untuk menstabilkan ekenomi mikro dan membangun kembali 
infrastruktur ekonomi. Para pakar ekonomi dan banyak pihak berpikir keras 
menemukan kebijakan dan solusi terbaik dalam mengatasi masalah ekonomi 
yang terjadi saat itu dan mencegah hal tersebut terulang kembali di masa yang 
akan datang.  

Tidak hanya itu, sebuah organisasi bernama PT. Cipta Piranti Sejahtera 
(atau lebih dikenal dengan sebutan CPSSoft) yang bergerak dalam bidang 
pengembang perangkat lunak juga memikirkan masa depan perekonomian 
indonesia. Para muda-mudi indonesia yang ahli dalam bidang IT berkumpul 
bersama dan menciptakan sebuah perangkat lunak yang menjadi kebutuhan 
mendasar untuk menjalankan sebuah perusahaan. 

Lahirlah Software Accurate Accounting, sebuah perangkat lunak yang 
khusus membantu perusahaan di bidang akuntansi. Tepatnya pada November 
1999, Software Accurate Accounting diluncurkan di sebuah event pameran 
komputer tahunan terbesar di indonesia, Indocomtech 1999 yang 
diselenggarakan di Jakarta Hall Convention Center (JHCC) Ibu kota Jakarta. 

Pada Mulanya, Versi pertama diluncurkan dengan nama Accurate2000 
Accounting Software. Mereka menggunakan angka 2000 dibelakang karena 
saat itu software tersebut sudah Y2K Ready. CPSSoft menggunakan prinsip 3M 
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(Murah, Massal, dan ber-Manfaat) dalam mengembangkan Software Accurate 
Accounting. Target pasar utama dari Sofware Accurate tersebut adalah para 
pengusaha kecil-menengah yang memiliki masalah dalam menghadapi 
persaingan dan tidak fasih terhadap teknologi. 

Akan tetapi, harga accurate2000 atau Y2K ready memiliki harga yang 
relative mahal bagi pengusaha kecil. Dengan banyaknya masukkan 

akhirnya CPSSoft mempertimbangkan masukan tersebut. Hal ini terlihat dari 
pengembangkan software Accurate hingga akhirnya merilis Accurate versi 2 
(2002), Accurate versi 3 (2005), dan Accurate Versi 4 (2009) d. Pengembangkan 
terus dilakukan oleh CPSSoft untuk memberikan software terbaik dengan 
harga terjangkau. Hingga di Tahun 2020 ini sudah hadir Accurate versi 5. 

Dapat disimpulkan bahwa Accurate telah 20 tahun menemani bisnis di 
Indonesia. Dari Accurate2000 hingga Accurate5 , CPSSoft terus 
mengembangkan perangkat lunak terbaik yang tentunya telah sesuai dengan 
PSAK dan Pajak yang berlaku di Indonesia. 

 

C. PENGERTIAN ACCURATE 
Pengertian Software Accurate yaitu software akuntansi yang membantu 

untuk mencatat pembukuan yang dilakukan oleh user pengguna untuk 
membuat bukti transaksi atas keluar masuknya stok, cash bank, hutang, 
piutang yang telah terjadi sehingga menghasilkan laporan keuangan, neraca 
dan laba rugi. Accurate juga merupakan software yang digunakan untuk 
mempermudah pengelolaan data keuangan dengan tingkat akurasi 
perhitungan yang tepat. 

Accurate juga sangat aplikatif untuk penggunanya karena bisa diikuti tanpa 
memerlukan pengetahuan akuntansi yang mumpuni. Hal ini juga merupakan 
nilai plus Accurate jika dibandingkan dengan Zahir. Jika dilihat dari sisi 
kesesuaian dengan kondisi bisnis UKM dalam negeri, dimana keduanya sudah 
dari awal memang dirancang untuk UKM di Indonesia. Dalam hal fitur, akurasi 
laporan keuangan yang dihasilkan kedua software ini tidak kalah dibanding 
software-software dari luar. Kemudahan pengaplikasiannya pun menjadi nilai 
tambah bagi software ini. 

Ada beberapa keunggulan produk lokal yang tidak dimiliki oleh software 
asing. Accurate dan Zahir Accounting, misalnya, bisa mencatat pajak penjualan 
(PPn) sebagaimana yang diterapkan di Indonesia. Accurate, misalnya. Software 
yang diproduksi oleh PT. Cipta Piranti Sejahtera (CPS Soft) ini sudah 
mengintegrasikan modul-modul penting dalam akuntansi, seperti general 
ledger (GL), account receivable (AR), account payable (AP) dan inventory. 
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Untuk kepentingan audit, accurate juga sangat membantu dalam kegiatan 
pemeriksaan. Accurate memiliki fitur audit trial dimana fitur ini bisa mengakses 
kembali semua pencatatn transaksi yang diisi, diubah, atau bahkan yang telah 
dihapus oleh seseorang. Untuk fasilitas ini dapat diaktifkan atau di non-
aktifkan melalui menu preferences. Berbeda dengan software lain yang ketika 
dilakukan penghapusan, datanya tidak lagi bisa diakses kembali. Ketika 
dilakukan penginputan transaksi, data langsung bisa masuk menjadi sebuah 
laporan. Fitur ini menyajikan bentuk summary transakis yang telah terjadi, 
melihat transaksi yang telah dihapus berikut dengan alasan dilakukan 
penghapusan atau pengeditan data. Kemudian kondisi atau keadaan keuangan 
sementara sewaktu-waktu dapat ditelusuri. 

Accurate, dengan kecepatan 32 bit dapat dioperasikan dengan sistem 
operasi Windows 95, Windows 98, Windows NT, dan Windows Produk ini 
dilengkapi dengan tampilan grafis (graphic user interface) yang mudah 
dipahami, bahkan untuk orang yang baru pertama kali menggunakannya. 

Berikut adalah daftar software untuk komputerisasi akuntansi selain 
accurate, seperti: 

 MYOB (Mind Your Own Bussines) 

 DAC (DacEasy Accounting) 

 Zahir Accounting 

 K-System Indonesia 

 dan masih banyak yang lainnya 
 
Accurate sendiri sudah memiliki versi dari pertama dan sekarang sudah 

versi 5 untuk varian deskto dan hingga merelese Accurate Online yang 
merupakan pengembangan sistem cloud yang bisa diakses dimanapun dan 
kapan saja. Bisa juga digunakan oleh perangkat smartphone dan sejenisnya. 
a. Accurate Desktop 

Accurate Desktop Memiliki 3 Varian : 
1. Standard Edition 
2. Deluxe Edition 
3. Enterprise Edition 

 Standard Edition : Diperuntukan untuk Perusahaan yang bergerak 
dibidang Trading, Dagang,Jasa dan Distributor. 

 Deluxe Edition : Untuk Perusahaan Kontraktor, project Umum dan 
Perusahaan Cabang yang ingin melihat laba rugi percabang. 

 Enterprise Edition : Perusahaan Produksi/Manufakture yang 
menggunakan Standard Cost. 
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b. Fitur-Fitur Baru Accurate Versi-4 
ACCURATE 4 hadir dengan fitur – fitur baru yang membuat aplikasi ini 

semakin mudah digunakan oleh semua user baik user yang mengerti 
accounting ataupun user yang awam dengan accounting. 

Berikut ini fitur – fitur baru yang terdapat di ACCURATE 4 : 
1. Memorized Form Input 
2. Mencatat Transaksi Berulang (Recurring) 
3. Tracking history barang berdasarkan nomor seri 
4. Pengendalian stock barang berdasarkan nomor batch produksi atau 

tanggal kadaluarsa 
5. Drill Down dan Analyzing Report 
6. Export-Import transaksi bagi perusahaan dengan banyak cabang offline 
7. Base Currency bisa dalam mata uang asing 
8. RMA 
9. Project Management 
10. Accountant Review 
11. Create New Branch 

 

D. SOFTWARE PAKET DALAM ACCURATE 
ACCURATE pertama kali dibuat untuk mengkonsentrasikan pembuatan 

software paket. Kelebihan software paket adalah harga bisa relatif murah 
dikarenakan banyak penggunanya. Sedangkan jika membuat software tailor 
made maka biaya development atas software tersebut ditanggung oleh satu 
perusahaan atau satu holding company. Jarang perusahaan yang mampu untuk 
membuat software tailor made ini dikarenakan harganya yang sangat mahal 
dan waktunya lama. 

Beberapa modul yang dikemas dalam satu paket terdiri dari: 
1. Modul Pembelian (Purchase Module) : Pembelian merupakan suatu 

kegiatan transaksi yang digunakan oleh perusahaan dalamm memenuhi 
kebutuhan produk yang didapat dari supplier. Di dalam pembelian terdiri 
dari dua bentuk pembelian : 
a) Pembelian tunai Pembelian yang dibayar secara langsung tanpa syarat 

dengan uang kas perusahaan. 
b) Pembelian kredit Pembelian yang terjadi dengan adanya syarat 

tertentu. 
2. Modul Penjualan (Sales Module) : Penjualan merupakan suatu usaha yang 

dilakukan untuk mendistribusikan barang kebutuhan yang telah dihasilkan 
oleh produsen kepada konsumen yang memerlukan dengan memperoleh 
jasa berupa uang. Penjualan dapat dilakukan dengan cara antara lain : 
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a) Penjualan Langsung Cara penjualan dimana penjual langsung 
berhubungan atau berhadapan dengan pembeli. Pembeli dapat 
langsung mengemukaksan keinginannya bahkan sering terjadi tawar-
menawar harga untuk mencapai kesesuaian. 

b) Penjualan Tidak Langsung Dapat terjadi jika terdapat masalah antara 
lain : jarak antara lokasi penjual dan pembeli cukup jauh, respon 
masyarakat terhadap sebuah iklan atau katalog, terbatasnya waktu 
antara penjual dan pembeli. Contoh : melalui telepon,email, dan fax. 
Penjualan mempunyai tujuan untuk memperolah laba atau 
keuntungan dengan suatu proses pertukaran barang atau jasa kepada 
konsumen.  
 

Didalam perekonomian, seseorang yang menjual sesuatu akan 
mendapatkan imbalan berupa uang. Dengan adanya alat pertukaran 
berupa uang, manusia lebih mudah memenuhi segala kebutuhannya. 
Penjualan dapat diklasifikasikan kedalam 6 cara : 
a) Penjualan secara tunai Penjualan yang dilakukan pada saat itu juga 

diterima pembayarannya dan dari pihak produsen menyerahkan 
barangnya. 

b) Penjualan secara kredit Penjualan yang dilakukan oleh produsen 
dengan menerima pembayaran dari konsumen secara tidak langsung. 
Pihak produsen menyerahkan barangnya kepada pihak konsumen dan 
pembayarannya dilakukan secara berangsur. Untuk pembelian secara 
kredit ini konsumemn harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang 
telah ditentukan oleh perusahaan. 

c) Penjualan secara tender Penjualan yang dilakukan dengan prosedur 
tender untu memenuhi permintaan pihak pembeli yang membuka 
tender tersebut. Untuk memenangkan tender selain harus memenuhi 
berbagai prosedur yaitu pemenuhan dokumen tender berupa jaminan 
tender (billboard) dan lainlain, juga harus dapat bersaing dengan pihak 
lain. 

d) Penjualan secara ekspor Penjualan yang dilaksanakan dengan pembeli 
pihak luar negeri. 

e) Penjualan secara konsinyasi Menjual barang titipan kepada yang juga 
sekaligus menjuak apabila barang tersebut tidak laku, maka akan 
kembali kepada penjual. 

f) Penjualan melalui grosir Penjualan yang tidak langsung kepada 
pembeli melalui pedagang perantara 
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3. Modul Persediaan (Inventory Module) : modul ini terdiri dari Daftar 
Barang dan Jasa (List Of Item), Formulir Penyesuain Persediaan (Inventory 
Adjustment Form), Formulir Pembiayaan Pesanan (Job Costing Form), 
Daftar Gudang (List Of Warehouse), Formulir Grup Barang (Item Grouping 
Form), Formulir Penyesuaian Harga Jual Barang. (Set Selling Price 
Adjustment Form), dan Formulir Pindah Barang (Item Transfer Form). 

4. Modul Buku Besar (General Ledger Module) : modul ini terdiri dari Daftar 
Akun (List Of Account), Daftar Mata Uang (List Of Currency), Informasi 
Perusahaan (Company Info), Formulir Bukti Jurnal (Journal Voucher Form), 
Proses Akhir Bulan (Perid End Process), dan Laporan Keuangan (Financial 
Statemen). 

5. Modul Kas Bank (Cash Bank Module) : modul ini terdiri dari Formulir 
Pembayaran Lain (Other Payment Form, Formulir Penerimaan Lain (Other 
Deposit Form), Buku Bank (Bank Book), Formulir Rekonsiliasi Bank (Bank 
Reconcile Form). 

6. Modul Aktiva Tetap (Fixed Asset Module) : modul ini terdiri dari Formulir 
Aktiva Tetap Baru (New Fixed Asset Form), Daftar Tipe Aktiva Tetap Pajak 
(List Of Fiscal Fixed Asset Type), Daftar Tipe Aktiva Tetap (List Of Fixed 
Asset Type), Daftar Aktiva Tetap (Fixed Asset List). 

7. Modul RMA (Return Merchandise Authorization Module) : modul ini 
terdiri dari Formulir RMA (RMA Form) dan Formulir RMA Action (RMA 
Action Form). 

8. Modul Proyek (Project Module) : modul ini terdiri dari Daftar Bahan Baku, 
Daftar Biaya Proyek, Formulir Work Price Analysis, Formulir Proyek, 
Formulir Material In Used, Formulir Project Survey, Formulir Project Bill, 
Formulir Project Ending. 
 

a. Client Server 
Pada awal tahun 1980-an, hampir semua aplikasi database berjalan pada 
perangkat komputer stand alone. Kalau ada yang ingin menjalankan 

aplikasi, mereka harus pergi ke komputer dimana aplikasi itu berada dan 
menjalankannya hanya dari sana (tempat komputer berada). 

Seiring dengan berkembangnya teknologi komputer, demikian juga 
perkembangan database mengikutinya. Pada pertengahan tahun 1980, aplikasi 
database berevolusi menjadi multi user. Jadi Anda tidak perlu harus pergi ke 
tempat komputer berada, Anda dapat melakukan input data dimana saja di 
komputer yang terhubung dengan jaringan (intranet, LAN, Internet). Bersama 
dengan database yang tersimpan di file server sehingga semua orang dalam 
jaringan bisa menjalankan aplikasi yang sama. Sekaligus juga bisa memastikan 
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data untuk semua pengguna sinkron karena hanya ada satu copy database 
yang tersimpan di file server. 

Dari sudut pandang aplikasi, file database yang berada di file server 
seakan-akan berada di hardisk local. Jika salah satu komputer pengguna 
memerlukan, misalnya ingin mencari data barang berupa TELEVISI AA, maka 
aplikasi akan mencari di index file. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari 
index kemudian aplikasi akan menunjukkan tempat di mana informasi 
mengenai TELEVISI AA bisa didapatkan. Kalau berdasarkan index tidak 
didapatkan data TELEVISI AA, maka aplikasi akan melakukan pencarian 
sekuensial (membaca record demi record). Hal ini bukan saja lambat, tetapi 
membebani jaringan dengan network traffic yang besar. Sampai pada tahun 
1990-an ukuran database yang bertambah besar dan jaringan komputer yang 
semakin besar mulai merevolusi aplikasi database multi user ber-migrasi ke 
mode client/server. 

Dari persfektif di atas aplikasi tidak bisa langsung melihat file database, 
hanya server databasenya saja yang dapat melakukannya. Aplikasi 
mengerjakan tugas jauh lebih sedikit karena tidak perlu meng-index database. 
Proses aplikasi terbagi dua, antara server database dan PC lokal sebagai client. 

Aplikasi database dalam lingkungan client/server kalau dibandingkan 
dengan PC dalam jaringan LAN, dimana PC dalam jaringan LAN me-request file 
dari file server sementara aplikasi client/server me-request data dari server 
database. Sisi client berupa aplikasi berjalan di PC lokal, sedangkan sisi server 
berjalan di server database. Masing-masing aktif menjalankan fungsi 
masingmasing. 
 

 Mengapa Client/Server? 
Berikut alasan-alasan bagus mengapa ACCURATE mengadopsi teknologi 

client/server: 
1. Fleksibilitas 

Dibandingkan dengan model desktop database terdahulu yang memaksa 
Anda menggunakan tools tertentu untuk jenis database tertentu pula. 
Lingkungan client/server memungkinkan Anda untuk memilih beragam tools 
yang sesuai untuk memberikan solusi yang diperlukan. Jika Anda memerlukan 
aplikasi yang komplit, Anda bisa menggunakan Delphi, Visual Basic atau 
berbagai macam tools yang mendukung server database. Anda bisa 
menggunakan tools itu tanpa harus membuang database Anda yang lama. 
ACCURATE Accounting Software dibuat dari bahasa program Delphi. 
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2. Mengurangi Traffic Network 
Salah satu komponen yang paling mahal dalam sistem jaringan adalah 

bandwidth. Semakin banyak user di dalam satu jairngan seiring dengan 
bertambah besarnya database, usaha untuk melindungi dan me-maintain 
bandwidth semakin rumit. Sekelompok besar user yang kebetulan bersama-
sama melakukan pencarian dari database yang besar melalui jaringan bisa 
membuat sistem jaringan tersebut HANG. Migrasi ke lingkungan client/server 
akan mengurangi beban jaringan karena PC client hanya mengirimkan request 
for data sementara server hanya mengirimkan jawaban yang diperlukan saja, 
jadi bukan keseluruhan file database yang dikirimkan. 

 
3. Kapasitas 

Ukuran maksimum sebuah table paradox adalah 256 MB. Sebuah table 
dalam database client/server dinyatakan dalam satuan GB, bukan lagi MB. 
Perbandingan 1 GB = 1024 MB. 

 
4. Kecepatan 

Dengan tabel yang besar, perbedaan kecepatan pencarian data akan 
semakin signifikan. Contoh : untuk sebuah pencarian menggunakan Paradox 
pada sistem file server yang membutuhkan waktu 2 menit hanya 
membutuhkan waktu kurang dari 20 detik menggunakan aplikasi berbasis 
client/server. 

 
5. Skalabilitas 

Kebanyakan server database bisa berjalan di multiple platform (Novell, 
SCO UNIX, VAX, Sun, Linux, Windows NT) sehingga Anda bisa menambah 
server seiring dengan peningkatan kebutuhan di masa mendatang. 

 
6. Integritas dan Keamanan 

Salah satu tanggung jawab departemen MIS/EDP adalah melindungi harta 
perusahaan. Dalam hal ini data dari kehilangan atau dipergunakan oleh orang 
yang tidak berhak. Adalah sangat sulit dilakukan kalalu ada data tersebut 
berada di PC lokal masing-masing.  

Di lain pihak, pengguna (end user) ingin menggunakan tools yang familiar 
dengan mereka. Client/server memungkinkan kedua belah pihak (MIS dan end 
user) memenuhi apa yang diinginkan. End User bisa menggunakan tools yang 
disukai untuk membaca data, sementara MIS bisa melakukan backup 
keseluruhan data dari satu tempat, sekaligus membatasi siapa yang boleh 
membaca, siapa yang boleh mengubah data. 
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7. Bisa diprogram 
Server database bisa diprogram. Anda bisa menuliskan aturan bisnis dan 

memprogram di server database sehingga sebuah aturan yang bersifat umum 
tidak perlu dituliskan kembali di setiap aplikasi yang dibuat. 
 
8. Transaction Control 

Kemampuan server database meng-update beberapa tabel sekaligus dan 
memasikan semuanya sukses terupdate merupakan faktor yang kritis bagi 
aplikasi database yang kompleks. Kalau ada salah satu tabel yang gagal di 
update, maka semua yang sudah tercatat dari transaksi terakhir harus 
dibatalkan dan dikembalikan ke posisi semula. Hanya server database yang 
mempunyai kemampuan seperti itu. 

 
b. Borland Delphi 

Dari pertama kali ACCURATE dikembangkan, sudah menggunakan bahasa 
program Borland Delphi. ACCURATE versi 4 dibuat dari Borland Delphi versi 5.0 
dimana di versi tersebut memberikan banyak kemudahan dalam membuat 
program dibandingkan dengan versi sebelumnya, seperti : 
 Firebird 

Dari berbagai pilihan ACCURATE versi 4 memutuskan menggunakan 
Firebird versi 2. Salah satu server database yang bisa dijalankan dalam 
berbagai operating system ynag paling populer saat ini, Windows NT, Windows 
2000, UNIX dan LINUX. Untuk lingkungan yang lebih kecil, Firebird bisa 
dijalankan di PC yang berjalan sendiri saja dengan Windows 98, Windows NT, 
maupun Windows 2000. Firebird juga mempunyai kebijakan OPEN SOURCE, 
yang berarti user boleh meng-install dan mempergunakan database server 
Firebird secara cuma-Cuma. 

 
 Fast Report 

Dari berbagai pilihan ACCURATE versi 4 memutuskan menggunakan Fast 
Report dalam desain reportnya. Hal demikian itulah yang menyebabkan harga 
jual ACCURATE dapat ditekan sampai semurah mungkin. 

 
c. Multi Currency 

Software yang mempunyai fasilitas Multi Currency banyak diburu 
masyarakat Indonesia setelah Indonesia terkena krisis ekonomi yang 
mengharuskan mencatat transaksi dalam mata uang yang tepat, dan dapat 
diketahui berapa laba/rugi selisih kurs yang ditimbulkan. Selain untuk 
mengetahui berapa saldo kas, piutang, dan utang dalam mata uang aslinya 
juga perlu diketahui berapa saldo kas, piutang, dan utang tersebut jika 
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distandarisasikan dengan mata uang laporan keuangan perusahaan. ACCURATE 
Accounting Software memberikan solusi untuk hal tersebut yaitu dengan 
menghitung otomatis: 
 Realized Gain/Loss Foreign Exchange 

Selisih kurs yang diakibatkan dari transaksi real yang benar-benar sudah 
terjadi perbedaan kursnya pada saat pertama muncul dan pada perubahan 
transaksi tersebut. 

 Unrealized Gain/Loss Foreign Exchange  
Selisih kurs yang diakibatkan oleh proses tutup buku bulanan maupuan 
tahunan, dimana setiap akhir periode harus disusun laporan keuangan 
khususnya Balance Sheet. Balance Sheet melaporkan posisi keuangan 
perusahaan per tanggal disajikan laporan tersebut, sehingga jika ada assets 
atau liability yang bukan dalam mata uang base currency harus dikurskan 
pada tanggal neraca. Oleh sebab itu ada perubahan nilai kurs pada awal 
periode sebelumnya dengan kurs pada akhir periode bersangkutan. 
Laba/Rugi selisih kurs inilah yang dinamkan Unrealized Gain/Loss Foreign 
Exchange yaitu laba/rugi yang bersifat semu. Untuk menghitung proses ini 
Anda tinggal melakukan proses Periodic – Period End untuk bulan yang 
bersangkutan. 
 
Ada tiga tipe akun yang tetap dicatat dalam mata uang aslinya (foreign 

currency/valuta asing) juga sudah distandarisasikan dengan mata uang 
pelaporan (base currency) yaitu : Akun tipe Cash/Bank, Account Receivable 
(Customer) dan Account Payable (Vendor). Setiap terjadi perubahan terhadap 
akun ini, ACCURATE secara otomatis menanyakan kurs yang berlaku. 

 
d. Akun-akun yang terdapat dalam Accurate Accounting 

ACCURATE 4 memiliki 7 akun-akun yang terdiri dari : 
a. Pembelian (Purchase) Terdiri dari : 

1) Formulir Permintaan Pembelian (Purchase Requisition Form) 
2) Formulir Pesanan Pembelian (Purchase Order Form) 
3) Formulir Penerimaan Barang (Received Item Form) 
4) Formulir Faktur Pembelian (Purchase Invoice Form) 
5) Formulir Retur Pembelian (Purchase Return Form) 
6) Formulir pembayaran pembelian (Purchase Payment Form) 

b. Penjualan (Sales) Terdiri dari : 
1) Formulir Penawaran Penjualan (Sales Quotation Form) 
2) Formulir Pesanan Penjualan (Sales Order Form) 
3) Formulir Faktur Penjualan (Sales Invoice Form) 
4) Formulir Retur Penjualan (Sales Return Form) 
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5) Formulir Penerimaan Penjualan (Sales Receipt Form) 
c. Persediaan (Inventory) Terdiri dari : 

1) Daftar Barang dan Jasa (List Of Item) 
2) Formulir Penyesuaian Persedian (Inventory Adjustment For) 
3) Formulir Pembiayaan Pesanan (Job Costing Form) 
4) Daftar Gudang (List Of Warehouse) 
5) Formulir Grup Barang (Item Grouping Form) 
6) Formulir Pindah Barang (Item Transfer Form) 

d. Buku Besar (General Ledger) Terdiri dari : 
1) Daftar Akun (List Of Account) 
2) Daftar Mata Uang (List Of Currency) 
3) Informasi Perusahaan (Company Info) 
4) Formulir Bukti Jurnal (Journal Voucher Form) 
5) Proses Akhir Bulan (Period End Process) 
6) Laporan Keuangan (Financial Statement) 

e. Kas Bank (Cash Bank) Terdiri dari : 
1) Formulir Pembayaran Lain (Other Payment Form) 
2) Formulir Penerimaan Lain (Other Deposit Form) 
3) Buku Bank (Bank Book)4) Formulir Rekonsiliasi Bank (Bank Reconcile 

Form) 
f. Aktiva Tetap (Fixed Asset Module) Terdiri dari : 

1) Formulir Aktiva Tetap Baru (New Fixed Asset Form) 
2) Daftar Tipe Aktiva Tetap Pajak (List Of Fiscal Fixed Asset Type) 
3) Daftar Tipe Aktiva Tetap (List Of Fixed Asset Type) 
4) Daftar Aktiva Tetap (Fixed Asset List) 

g. RMA (Return Merchandise Authorization) Terdiri dari : 
1) Formulir RMA (RMA Form) 
2) Formulir RMA Action (RMA Action Form) 
 

E. KELEBIHAN DAN KELEMAHAN ACCURATE 
a. Kelebihan Accurate 
1. Sesuai PSAK 

Software Accurate Accounting adalah program akuntansi buatan putra 
putri Indonesia. Accurate dapat membantu membuatkan laporan 
keuangan Anda. 

2. Telah tersedi fitur pajak yang sesuai dengan perpajakan Indonesia. 
Peraturan pajak Indonesia yang banyak mengalami perubahan di dalam 
aplikasi ini telah disusun sesuai dengan aturan pajak yang ter-update? 
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3. Sudah Teruji 
Lebih dari 100.000 perusahaan menggunakan software akuntansi Accurate. 
Tidak asing kalangan pebisnis dan akuntan, jika mendengar nama Accurate 
Accounting System. Karena Accurate sudah ada sejak tahun 1998 hingga 
sekarang, dari versi 1 hingga versi 5 dan akihir tahun 2016 kemarin, 
CPSsoft selaku pengembang Accurate mengeluarkan produk baru Accurate 
Online. 

4. Mampu menghitung nilai transaksi hingga 15 digit 
Dapat menghitung transaksi yang memiliki nilai hingga 15 digit 

5. User friendly 
Accurate sendiri mengadopsi sofware yang user friendly, sehingga 
pengguna yang tidak memiliki kemampuan akuntan pun bisa 
menggunakan Accurate. 

6. Tidak ada biaya maintenance software 
Pembayaran pembelian software Accurate 5 adalah one time payment 
didepan, lisence program berlaku seumur hidup begitu juga dengan after 
sales oleh divisi support via email support@cpssoft.com yang selalu siap 
melayani Anda dalam menggunakan program Accurate. 

7. Database bisa dibuat sebanyak apapun 
Bagi Anda yang memiliki beberapa jenis usaha, Accurate dapat membuat 
laporan masing-masing usaha Anda. Satu lisence Accurate dapat 
mengakses dan membuat database sebanyak apapun. 
 

b. Kelemahan accurate 
1. Sulit memantau hutang/piutang 
2. Khawatir salah hitung ketika pembayaran hutang 
3. Tidak bisa di custom Software Accurate adalah software paket. Kenapa 

tidak bisa di custom? karena Accurate sudah mensurvei ke 
perusahaan-perusahaan dari UMKM, UKM di Indonesia, dan 
perusahaan menengah ke atas. Jadi Accurate di buat sesuai dengan 
kebutuhan perusahaan-perusahaan di Indonesia, sesuai dengan PSAK 
dan perpajakan di Indonesia juga. Untuk laporan seoerti form PO, 
Invoice dan lainnya masih bisa di custom. 

4. Tidak mencakup seluruh operasional perusahaan 
Program dasar Accurate adalah accounting software bukan oprasional 
software. Contoh seperti pembayaran gaji perkaryawan belum bisa di 
Accurate 5, hanya bisa dicatat secara global saja. Untuk pencatatan 
gaji perkaryawan dan pajaknya baru bisa di Accurate Online. 
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5. Tidak mendapatkan training untuk setiap pembelian 
Sebelumnya Accurate memang memberikan paket setiap pembelian 
baru Accurate maka mendapatkan training sekaligus, namun harganya 
lebih mahal. Accurate mengambil langkah dengan menekan harga 
software semurah mungkin. Jika di perusahaan Anda sudah memiliki 
karyawan yang mampu menggunakan Accurate, Anda tidak perlu 
mengambil jasa training. Jasa training di Accurate sangat flexibel 
tergantung kebutuhan perusahaan, karena sekarang sudah banyak 
yang bekerja sama dengan Accurate seperti SMK dan Universitas di 
Indonesia, sehingga memiliki SDM yang berkualitas 

 

F. PENUTUP 
a. Kesimpulan 

Accurate Accunting Aplikasi dapat menolong kita dalam mencatat transaksi 
keuangan dengan kilat serta akurat, tanpa perlu wajib paham spesial sistem 
akuntansi sebab Accurate dirancang buat dijadikan aplikasi User Frendly 
supaya gampang digunakan. 

Dengan menerapkan sistem komputerisasi akuntansi, maka akan 
mempercepat proses penyajian analisa dan laporan keuangan, karena aplikasi 
komputerisasi akuntansi diciptakan untuk mengotomatisasi transaksi-transaksi 
akuntansi kedalam sebuah laporan dan analisa laporan untuk mendukung 
pengambilan keputusan sehubungan dengan keadaan keuangan perusahaan 
dalam suatu periode akuntansi. 

Setiap software akuntansi tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. 
Software akuntansi yang paling baik adalah software yang memiliki fitur yang 
lengkap dan mencakup segala prsoses-proses akuntansi selain itu juga memiliki 
kemudahan dalam hal pengoperasian sehingga dapat disesuaikan oleh user 
atau pengguna 

Aplikasi Accurate sangat penting untuk perusahaan ini untuk 
mempermudah mencatat penjualan produk tersebut kepada perusahaan apa 
saja. Dengan menggunakan aplikasi Accurate ini dapat mengefisiensikan waktu 
dan tidak memerlukan banyak tenaga kerja untuk mencatat penjualan produk 
serta mengurangi human error. 

 
b. Saran 

Sebagai sebuah bentuk usaha yang bertujuan menumbuhkan dan 
mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional, 
maka Usaha Kecil dan Menengah (UKM) perlu diberi perhatian agar para 
pelaku UKM tetap bertahan dalam menghadapi krisis. Permasalahan yang 
muncul adalah adanya indikasi bahwa para pelaku UKM memiliki kesulitan 
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dalam mengelola keuangannya secara terstruktur melalui standar akuntansi, 
dimana salah satu standar akuntansi yang seharusnya diterapkan oleh para 
pelaku UKM adalah siklus akuntansi. Siklus akuntansi diharapkan dapat 
mempermudah para pelaku UKM dalam mengelola usahanya sekaligus 
dijadikan acuan dalam mengambil keputusan yang berguna dalam upaya 
mengembangkan usahanya. 

Rekomendasi yang penulis berikan hanyalah pendapat penulis dari 
pendekatan-pendekatan kelebihan dari sudut pandang penulis. Para pembaca 
sebaiknya memilih disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing berdasarkan 
kelebihan dan kekurangan yang dijabarkan. 
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A. PENDAHULUAN 
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi digital saat ini 

khususnya internet sangat cepat berkembang. Ada begitu banyak manfaat 
yang diberikan dari penggunaan internet yang kini beralih menjadi kebutuhan 
pokok bagi sebagian besar orang disamping kebutuhan pangan, sandang, dan 
papan. Perkembangan internet sangat cepat berkembang tidak hanya di dunia, 
namun juga di Indonesia. hal ini dapat terlihat dari jumlah peningkatan 
pengguna internet dari tahun ke tahun. Berdasarkan (Wahyuni, Irman, & 
Gunawan, 2018), data dari APJII (Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia) 
yang diambil dari survey yang dimulai pada tahun 2014 mengenai “Profil 
Pengguna Internet Indonesia” dan 2 tahun setelahnya pada tahun 2016 
mengenai “Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet menunjukkan 
peningkatan  pengguna internet di Indonesia sangat tinggi setiap tahun. 
Penetrasi pengguna internet Indonesia mengalami peningkatan sebesar 16,8% 
dari tahun 2014 menjadi sebesar 51,7% pada tahun 2016, Salah satu factor 
pengguna internet yang semakin meningkat karena adanya pengaruh pada 
perkembangan e-commerce di Indonesia, khususnya forum jual-beli online. E-
Commerce merupakan proses pembelian dan penjualan jasa dan barang-
barang secara elektronik dengan transaksi bisnis terkomputerisasi 
menggunakan internet, jaringan, dan teknologi digital lain(Deni Apriadi, 2017)., 

KELOMPOK 5 
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Marketplace adalah sebuah wadah pemasaran produk secara elektronik yang 
mempertemukan banyak penjual dan pembeli untuk saling bertransaksi (Deni 
Apriadi, 2017). Penjual diberikan fasilitas kemudahan jika ingin berjualan 
online, karena marketplace sudah menyediakan banyak fasilitas yang 
membantu penjual berjualan online. Langkah yang praktis menjadi pilihan bagi 
penjual online menggunakan marketplace. Semua proses dari pemesanan 
hingga pengiriman barang sudah terorganisir oleh tim marketplace. Penjual 
hanya perlu meningkatkan pelayanan dan promo. Barangpun juga 
berkesempatan menjual dengan omset besar karena jangkauan pemasaran 
yang luas. 

Bandung menjadi peluang bagi para pelaku usaha yang sudah ada untuk 
lebih meningkatkan lagi jangkauan pasar, bukan hanya untuk wilayah Bandung 
sendiri namun meluas hingga seluruh Indonesia hingga manca negara. Saat ini, 
perlu pelaku usaha kecil sudah dibina baik oleh dinas terkait maupun oleh 
organisasi inkubator bisnis yang ada di Bandung. Usaha pembinaan para 
pelaku usaha kecil dilakukan terus menerus agar dapat meningkatkan kualitas 
produk maupun memperluas pasar, Dalam hal memperluas pasar dapat 
dilakukan melalui keterlibatan para pelaku usaha dalam e- commerce. Saat ini 
pertumbuhan e-commerce cukup signifikan karena gaya masyarakat yang 
mulai bergeser dari belanja offline menjadi cenderung berbelanja online. 
Pergeseran gaya belanja masyarakat, ditandai juga dengan pertumbuhan 
marketplace e-commerce yang tersedia semakin beragam. Hal ini menjadi 
peluang bagi para pelaku usaha kecil untuk dapat terlibat dalam maraknya 
pilihan marketplace e-commerce yang dapat diakses secara gratis. Berdasarkan 
hal tersebut, keterlibatan pelaku usaha kecil dalam pasar online merupakan 
salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oleh 
karena itu, pembinaan dan pendampingan kepada pelaku UMKM di Sentra 
Industri Tas desa Cingsin Soreang Bandung ini bertujuan untuk untuk 
mengenalkan para pelaku usaha kecil produk tas pada beberapa marketplace 
e-commerce yang tersedia terutama yang gratis dan memanfaatkan 
marketplace e-commerce tersebut untuk dapat memperluas akses pasar demi 
meningkatkan penjulalan produk yang dihasilkan oleh Warda Desa Cingcin 
Soreang Bandung. Karena pada saat ini para pelaku UMKM di Desa Cingsin 
masih mengalami kendala dalam hal sebagai berikut :  
a. Cara meluaskan pasar di era digital 
b. Cara pemasaran online melalui Marketpalce. 
c. Pemanfaatan social media dalam memaksimalkan pemasaran 
d. Pemilihan mitra kerja marketplace yang handal dan laku di pasaran. 
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Merujuk pada temuan Firmansyah (2017) tentang hambatan yang dihadapi 
UMKM di Indonesia, maka dapat dijabarkan sebagai berikut: 
1. Keterbatasan teknologi 

Keterbatasan ini ditandai dengan belum adanya standar baku tentang 
kualitas, keamanan dan kehandalan sistem yang digunakan dalam 
marketplace, demikian pula masalah bandwidth, dan masalah jaringan 
internet.    

2. Keterbatasan non teknologi 
Belum ada regulasi tentang transaksi perdagangan, sehingga perdagangan 
melalui marketplace ditemui persaingan yang tidak sehat antar pelaku 
usaha. Peran dan dukungan pemerintah menjadi penting untuk menunjang 
keberhasilan UMKM. Regulasi yang ada saat ini masih mengacu pada UU 
No 11 tahun 2008 tentang informasi dan elektronik (UU ITE).  
 
Hambatan-hambatan dalam pemasaran online juga dijelaskan oleh Putri 

dkk (2017) sebagai berikut: 
1. Customer service lamban dalam merespon komplain dari pelanggan. 

Kendala muncul apabila ada pelanggan yang merasa komplain atau 
pertanyaan yang disampaikan kepada pihak perusahaan lama 
mendapatkan tanggapan karena terdapat beberapa pelanggan yang tidak 
sabar jika mengalami suatu masalah dalam melakukan transaksinya  

2. Lamanya waktu pencairan dana dari saldo uang virtual, khususnya 
beberapa e-commerce jenis marketplace. Beberapa e-commerce jenis 
marketplace memberlakukan sistem uang virtual, yaitu ketika melakukan 
refund ataupun beberapa kegiatan lain uang dapat masuk ke saldo e-
money setiap akun sebelum akhirnya dapat dicairkan. Pelanggan merasa 
kebijakan waktu yang diberikan dalam masalah pencairan dana terlalu 
lama sehingga merugikan pelanggan.  

3. Stok barang habis setelah pemesanan. Masalah ini sering dialami 
pelanggan pada jenis e-commerce marketplace karena stok barang 
menjadi tanggung jawab setiap seller dan perusahaan tidak dapat 
mengkontrolnya. Sedangkan seller mungkin saja tidak hanya menjual 
produknya di marketplace ataupun media tersebut sehingga ketika 
transaksi telah berhasil, ada kemungkinan stok barang yang habis terjual 
pada toko lainnya. Selain itu, juga ada kemungkinan masalah ini terjadi 
karena lengahnya pegawai untuk mengkontrol stok barang yang dijual.  

4. Fraud/ Penipuan Beberapa kejadian yang terjadi pada e-commerce jenis 
classified ads adalah penipuan dikarenakan perusahaan bukanlah penjual, 
perusahaan hanya menyediakan tempat untuk memasang iklan kemudian 
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pembeli menghubungi penjual secara langsung sehingga sulit mengkontrol 
kegiatan penjual setelah calon pembeli melihat iklan tersebut. 
 
Untuk itu kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dalam 

bentuk pembinaan dan pendampingan yang bertujuan agar para pelaku 
UMKM di UMKM Sentra Industri tas Desa Cingcin Soreang Kabupaten Bandung 
dapat memanfaatkan marketplace dan Sosial Media untuk meningkatkan 
Penjulan Produknya dan kegiatan ini diharapkan diperoleh manfaat cara 
bagaimana memperluas pasar produk tas dari desa Cingcin dan dapat memilih 
mitra marketplace yang handal dalam pemasaran produknya serta dapat 
memanfaatkan media sosial untuk kepentingan bisnis. 

 

B. PEMBAHASAN 
Target yang ingin dicapai dalam Program Pengabdian Masyarakat ini 

adalah pelaku UMKM  DI Sentra Industri tas Desa Cingcin Soreang Kabupaten 
Bandung ini semakin mahir menggunakan marketplace serta sosial media 
sebagai sarana menjual produknya secara online maka pembinaan dan 
pendampingan dilaksanakan dengan pendekatan teori dan pemahaaman yang 
dapat diterima oleh para pelaku UMKM utamanya tentang penjualan secara 
online. Transaksi perdagangan online (ecommerce) di Indonesia memiliki masa 
depan cerah. Pasalnya, nilai transaksinya terus meningkat selama lima tahun 
terakhir. Dan online marketplace adalah salah satu pemain terbesar dalam 
bisnis ecommerce Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis Katadata, pada 
tahun 2014 nilai transaksi perdagangan online Indonesia hanya berada di 
angka 25,1 triliun rupiah dan pada tahun 2016 sudah mencapai angka  108,4 
triliun rupiah. Diperkirakan pada tahun 2018 nilai transaksi tersebut akan 
meningkat hingga 144,1 triliun rupiah. Aktivitas jual beli secara online memang 
sedang naik daun dalam beberapa tahun belakangan. Mungkin kita adalah 
salah satu dari sekian banyak orang yang berdagang di dunia maya. Salah satu 
platform yang paling banyak digunakan untuk berdagang secara online di 
Indonesia adalah marketplace. Apakah kita sudah familiar dengan istilah 
marketplace? Atau mungkin Anda sudah menjadi salah satu pengguna 
marketplace? Sebenarnya apa itu pengertian marketplace? Apa saja jenis-
jenisnya? Marketplace apa saja yang populer di Indonesia? Apa bedanya 
dengan online shop atau toko online biasa?  

Marketplace adalah platform yang menjadi perantara antara penjual dan 
pembeli di internet. Website marketplace bertindak sebagai pihak ketiga 
dalam transaksi online dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas 
pembayaran. Dengan kata lain, bisa dibilang marketplace adalah department 
store versi online atau dikenal juga sebagai toko online.  marketplace dan 
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online shop adalah dua platform yang berbeda. Perbedaan utamanya terletak 
pada perantara. Marketplace adalah perantara yang menghubungkan para 
penjual dengan pembeli. Di sisi lain, online shop atau toko online tidak 
memerlukan perantara. Penjual langsung menjual produknya di platform 
mandiri kepada pembeli. Jadi tidak ada perantara sama sekali. Berjualan 
melalui online shop atau toko online dituntut untuk lebih mandiri. tentunya 
perlu membuat website, mengelola pemasaran melalui media sosial, dan 
langsung berurusan dengan konsumen.  Jadi , pengertian marketplace adalah 
platform perantara yang menghubungkan penjual dan pembeli. Contoh 
marketplace Indonesia di antaranya Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, 
dan Blibli. Sementara itu, online shop tidak memerlukan perantara. Setiap 
penjual bisa memiliki online shop mereka sendiri sebagai platform untuk 
menjual produk langsung kepada pembeli. Jadi, perbedaan utama marketplace 
dan online shop yaitu pada ada atau tidaknya perantara. 

Pendampingan dan pelatihan UMKM di Sentra Industri Tas Desa Cingcin 
Soreang Bandung ini agar tepat sasaran maka pelaksanaannya dilakukan 
dengan tatacara seperti pada gambar 5.1 berikut 

 
Gambar 5.1 Urutan kegiatan PKM 
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Metode yang digunakan yaitu pelatihan dengan memberikan materi 
mengenai pengertian dan manfaat marketplace, serta cara pengoperasian dan 
pembuatan toko online di Shopee, Tokopedia, Grab dan Bukalapak serta sosial 
media seperti Facebook,Intagram, Tiktok, Twitter. Dalam kegiatan pelatihan ini 
dijelaskan mengenai bagaimana cara mengenai mengoptimalkan beberapa 
marketplace tersebut dengan pemberian strategi penjualan online untuk 
meningkatkan penjualan mereka, yang dapat diakses bukan hanya melalui HP 
tapi juga dapat diakses melalui laptop/computer. Pendampingan difokuskan 
pada bagaimana pelaku UMKM  di sentra Industri tas desa Cingcin Soreang 
Kabupaten Bandung ini membuka toko onlinenya, menjalankan toko online 
nya dengan berbagai strategi yang diberikan pada saat pelaksanaan pelatihan, 
monitoring, evaluasi sales di marketplace agar dapat dipantau kenaikan 
penjualan setiap hari melalui akses digital yang dimilki oleh para pelaku UMKM 
tersebut. 

Setelah kegiatan pelatihan yang diikuti oleh pelaku UMKM di Sentra 
Industri Tas Desa Cingsin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung maka  dapat 
disampaikan hasil sebagai berikut : 
1. Marketplace merupakan tempat yang paling tepat untuk memulai usaha 

secara online, karena marketplace membantu terbentuknya pasar dan 
transaksi dengan biaya yang cukup murah bahkan ada yang secara gratis. 
Misalnya beberapa marketplace  Shophee dan Tokopedia, kedua aplikasi 
marketplace tersebut sudah di unduh oleh 50 juta lebih pengguna, juga 
seperti blibli, bukalapak yang sudah di unduh oleh 10 juta lebih pengguna. 
Dari data tersebut kita dapat melihat bahwa sudah terdapat jutaan calon 
pembeli yang siap menerima tawaran produk produk UMKM Tas  dari desa 
Cingcin Soreang Bandung. 

2. Sebelum memulai untuk menjual produk UMKM Tas  dari Desa Cingcin 
Soreang dalam marketplace, berikut ada 5 (lima) hal yang perlu di 
perhatikan sebagai berikut : 
a. Mempersiapkan konten (foto-foto produk Tas  yang menarik, dan 

penjelasan gambaran produk yang jelas dan menggoda),  dengan 
memastikan telah mempersiapkan konten yang akan di tayangkan 
pada laman outlet UMKM Tas desa Cincing Sorean di marketplace 
tersebut. 

b. Menentukan  pemilihan Marketplace,  menentukan marketplace 
tempat UMKM Tas Soreang akan berjualan.  Yang perlu di ingat bahwa 
setiap marketplace memiliki karakteristik sendiri dan harus pilih sesuai 
dengan produk UMKM Tas Soreang dan kemampuan syarat yang 
ditentukan oleh marketplace 
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c. Mempelajari rupa rupa Promosi yang di sediakan marketplace,  setiap 
marketplace menyediakan fitur fitur untuk para penjual produk agar 
dapat melakukan promosi, contoh; memberikan gratis ongkos kirim,  
meletakkan gambar produk produk di halaman paling depan,  atau  
menampilkan produk   produk paling awal di pencarian. Dalam 
menggunakan fitur fitur promosi harus sesuai dengan budget dan 
strategi pemasaran yang dibuat  (umumnya biaya yang dikenakan 
adalah per klik, akan dikenakan biaya bila ada yang klik produk UMKM 
Tas Desa Cingcin Soreang  jadi lebih tepat guna nilai yang dibayarkan, 
oleh karena itu agar tidak rugi meski jualan laris karena banyak klik, 
dan factor biaya yang harus diberikan ke marketplace, UMKM Tas 
Soreang harus mempunyai kemampuan menentukan harga jual yang 
tepat 

d. Memilih Ekspedisi yang tepat, untuk memudahkan transaksi.  UMKM 
Tas desa Cingcin  Soreang bisa memilih ekspedisi yang dapat 
melakukan penjemputan ke lokasi agar keluar lokasi kerja untuk 
mengantarkan pesanan konsumen, maka dengan demikian akan 
menghemat biaya operasional (biaya transportasi) 

e. Kemampuan UMKM Tas Desa Cingcin  Soreang dalam membuat 
Kemasan yang aman dan Menarik, perlu perhatian dalam membuat 
kemasan untuk produk Tas  yang hendak di kirim ke pembeli.  Kemasan 
yang tepat akan melindungi barang yang dikirim dengan selamat tanpa 
cacat saat diterima oleh pembeli. Karena kemasan yang menarik akan 
membantu UMKM Tas Soreang di ingat terus oleh pembeli nya serta 
menjadi media promosi yang menarik bagi si pembeli untuk melakukan 
pembelian ulang karena seringkali marketplace meminta saran atau 
masukkan kepada pembeli tentang produk yang dikirim penjual. Perlu 
di ingat bahwa Keamanan dan bentuk kemasan seringkali menjadi 
ulasan para pembeli. 

f. UMKM Tas Desa Cingcin Soreang harus memiliki Rekening Khusus 
Usaha Online, untuk menampung dana hasil penjualan di marketplace 
tersebut agar dapat lebih mudah  memantau aliran uang masuk dan 
keluar dari usaha UMKM Tas Soreang  serta  hindari  menggunakan 
rekening keperluan pribadi atau keluarga sebagai rekening 
penampungan. 

3. Pelaku UMKM Tas  Desa Cingcin Soreang telah mendapat edukasi dalam 
pemilihan penggunaan beberapa marketplace yang belum mereka lakukan 
dengan aplikasi yang diperoleh secara  gratis.  Perlu juga pelaku UMKM Tas 
Desa Cingcin Soreang agar ditunjuk salah satu sebagai supervisi khusus 
dibidang tenaga IT yang menguasai dan berpengalaman dalam bidangnya. 
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Berdasarkan pencapaian hasil tersebut, secara umum dapat dinyatakan 
bahwa  para   peserta  menunjukkan  kesungguhan,   ketekunan  dan  
keseriusan      dalam mengikuti pelatihan yang dilaksanakan secara online pada 
tanggal 23 Oktober 2021 

 

C. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil kegiatan dan pembahasan yang telah di deskripsikan 

sebelumnya, maka dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut : 
1. Edukasi pemanfaatan penggunaan aplikasi marketplace lainnya yang 

belum digunakan UMKM Tas Desa Cingcin Soreang dapat di aplikasikan 
dengan baik oleh pelaku UMKM Tas Desa Cingcin Soreang dengan baik dan 
benar sesuai pembahasaan tersebut diatas. 

2. Dibutuhkan monitoring secara reguleritas keberhasilan UMKM Tas Desa 
Dingcin Soreang dalam menjalankan promosi penggunaan di beberapa 
marketplace yang di tawarkan. 

3. Pemberdayaan SDM yang optimal dalam penguasaan penggunaan 
teknologi online sangat di perlukan dan UMKM Tas Desa Cingcin  Soreang 
juga harus menunjuk khusus personal yang bertanggung jawab dalam 
penanganan layanan online di marketplace yang digunakannya 
 

D. SARAN 
Beberapa hal yang perlu disampaikan sebagai saran yang terkait dengan 

proses dan hasil pelatihan yang telah dilakukan di Sentra Undustri Desa cingcin 
Soreang Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut. 
1. Setiap orang yang berkecimpung di UMKM Tas Desa Cingcin baik itu 

pemilki usaha maupun pegawai secara rutin dan terus menuerus 
melakukan promosi tentang produk tas desa Cingcin melalui account 
media sosial masing masing sehingga produk tas lebih dikenal oleh 
masyarakat luas. 

2. Pelatihan penyusunan dan pemberdayaan organisasi UMKM Tas Desa 
cingcin Soreang khususnya dalam bidang teknologi harus aktif dalam 
menggunakan EMAIL dan MEDIA Sosial sealain Marketpalce oleh UMKM 
Tas Desa Cingcin Soreang Kabupaten Bandung 

3. Learning by doing, UMKM Tas Desa Cingcin Soreang harus terus bergerak 
mengikuti perkembangan (up to date) dan hindari lebih banyak berpikir 
sebelum  benar benar memulai, karena kegagalan menciptakan 
kesempatan untuk belajar dan setiap kegagalan adalah langkah untuk maju 
ke depan serta sangat penting  bagi UMKM Tas Desa Cingcin Soreang 
mengetahui siapa pelanggannya dan memetakan corong UMKM Tas Desa 
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Cingcin Soreang dengan terus memunculkan iklan berkali kali di Medsos 
atau e’Commerce kepada sasaran para calon konsumen yang potensial. 

4. Diharapkan UMKM Tas Desa Cingcin Soreang dapat melakukan penjualan 
dengan cara yang unik dan temukan kecocokan produk versus pasar yang 
tepat yang akan membantu UMKM Tas Desa cingcin Soreang mendapatkan 
lebih banyak konsumen yang melihat dan membeli. 
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SOSIALISASI DESAIN  
DAN BRANDING UNTUK 
MENINGKATKAN PANGSA PASAR 
UMKM KONVEKSI TAS DI DESA 
CINGCIN, SOREANG, KABUPATEN 
BANDUNG, JAWA BARAT 
 
 
ABSTRAK: Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan  

dan mengembangkan pengetahuan UMKM Konveksi Tas di 
Kabupaten Bandung, Soreang, Jawa Barat terkait desain dan 
branding. Desain dan branding merupakan strategi pemasaran yang 
dapat digunakan oleh UMKM Konveksi Tas di Kabupaten Bandung, 
Soreang, Jawa Barat. Desain yang bagus akan mempengaruhi minat 
beli konsumen, begitu pula halnya dengan branding. Brand akan 
mempengaruhi minat beli konsumen dan bahkan banyak konsumen 
membeli suatu produk hanya karena produk tersebut sudah 
memiliki brand. Desain dan branding berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Pengabdian 
masyarakat dilaksanakan secara online dengan ceramah melalui 
presentasi dan tanya jawab dengan pelaku UMKM. Hasil dari 
kegiatan sosialisasi ini: 1) Pelaku UMKM Konveksi Tas di Kabupaten 
Bandung, Soreang, Jawa Barat memiliki pengetahuan terkait desain 
dan branding; 2) Pelaku UMKM Konveksi Tas di Kabupaten Bandung, 
Soreang, Jawa Barat mengetahui jenis-jenis strategi branding, 
pentingnya strategi branding, cara mendesain produk dengan 
berbagai jenis bahan dan cara mencari inspirasi dalam mendesain 
produk; 3) Pelaku UMKM Konveksi Tas di Kabupaten Bandung, 

KELOMPOK 6 
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Soreang, Jawa Barat dapat menerapkan pengetahuan terkait desain 
dan branding untuk meningkatkan pangsa pasar.  

 
Keywords: Desain, Branding, Pangsa Pasar, UMKM 

 
ABSTRACT: This community service aims to improve and develop the 

knowledge of bag convection MSME in Bandung Regency, Soreang, 
West Java related to design and branding. Design and branding 
are marketing strategies that can be used by Bag Convection 
MSME in Bandung Regency, Soreang, West Java. A good design 
will affect consumer buying interest, as well as branding. Brands 
will affect consumer buying interest and even many consumers 
buy a product just because the product already has a brand. 
Design and branding have a positive and significant effect on 
consumer purchasing decisions. Community service is carried out 
online with lectures through presentations and questions and 
answers with MSME actors. The results of this socialization 
activity: 1) Bag Convection MSME in Bandung Regency, Soreang, 
West Java have knowledge related to design and branding; 2) Bag 
Convection MSME in Bandung Regency, Soreang, West Java know 
the types of branding strategies, the importance of branding 
strategies, how to design products with various types of materials 
and how to find inspiration in product design; 3) Bag Convection 
MSME in Bandung Regency, Soreang, West Java can apply 
knowledge related to design and branding to increase market 
share 

 
Key Words: Desain, Branding, Market Share, UMKM 

 

A. PENDAHULUAN 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha 

yang dinilai mampu menambah lapangan kerja dan memberikan pelayanan 
ekonomi secara luas kepada masyarakat dan berperan dalam pemerataan 
serta peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan 
ekonomi bahkan dapat mewujudkan stabilitas nasional (Lie, 2019). 
Perkembangan Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) memiliki dampak 
positif terhadap ketenagakerjaan nasional (Maya, 2016). Berdasarkan data 
Kementerian Koperasi Indonesia dan UMKM diperoleh data bahwa total 
pangsa pasar UMKM  pada tahun 2017 sebanyak 99,99% atau setara dengan 
62,9 juta unit dari total unit usaha yang ada dengan penyerapan tenaga kerja 
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sebesar 97,05% atau setara dengan 116,63 juta dari keseluruhan tenaga kerja 
di Indonesia. Sedangkan usaha skala besar hanya sebesar 0,01% atau setara 
dengan 5400 unit usaha yang ada di Indonesia dengan penyerapan tenaga 
kerja sebesar 2,95% atau setara dengan 3,58 juta dari total tenaga kerja di 
Indonesia (Haryanti, D.M. dan Isniati, 2018). 

Sebagai salah satu kegiatan usaha yang dapat memberikan dampak positif 
terhadap perekonomian nasional, UMKM harus diberi kesempatan utama, 
dukungan, perlindungan bahkan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud 
keberpihakan yang tegas kepada UMKM melalui pemberdayaan UMKM. 
Pemberdayaan dapat dilakukan melalui dukungan pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, dunia usaha ataupun masyarakat secara sinergis dalam 
bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM agar 
UMKM dapat tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang mandiri dan 
tangguh (Lie, 2019).  

UMKM Konveksi Tas di Kabupaten Bandung, Soreang, Jawa Barat 
merupakan kegiatan usaha dalam menghasilkan produk tas secara 
konvensional. Produk tas yang dihasilkan masih memiliki desain yang 
sederhana dan belum memiliki brand, seperti pada Gambar 6.1. 

 
Gambar 6.1 Contoh Produk Tas 

 
Untuk mendukung pertumbuhan UMKM menjadi usaha yang mandiri dan 

tangguh, pelaku UMKM perlu diberi pengetahuan terkait desain dan branding. 
Desain dan branding mempengaruhi tumbuh kembangkan UMKM. Desain 
dapat meningkatkan perkembangan UMKM di Kalimantan Timur dari tahun 
2018-2019 tercatat mengalami peningkatan sebesar 45,28%. Pada tahun 2020 
pelaku UMKM berhasil mensukseskan eskpor UMKM dengan total nilai ekspor 
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mencapai Rp 428,2 milliar (Laila, 2021). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian 
(Umdiana, 2018) yang menyatakan bahwa desain produk berpengaruh dan 
signifikan terhadap perkembangan UMKM. 

Desain dan branding merupakan strategi pemasaran yang dapat digunakan 
untuk meningkatkan penjualan. Desain yang bagus akan mempengaruhi minat 
beli konsumen, begitu pula halnya dengan branding. Brand akan 
mempengaruhi minat beli konsumen dan bahkan banyak konsumen membeli 
suatu produk hanya karena produk tersebut sudah memiliki brand. Desain dan 
branding berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian 
konsumen. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Simamora dan Kusmiyati, 
2017) yang menyatakan bahwa desain produk dan brand image berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Desain merupakan rancangan suatu produk yang menunjukkan 
keistimewaan dan karakteristik produk yang mempengaruhi penampilan dan 
fungsi produk sebagai upaya peningkatan pemasaran produk (Kotler, 2005). 
Produk hasil desain produk kerajinan umumnya memiliki keunikan, keindahan, 
seni, kekhasan tersendiri. Desain produk bagi pelaku UMKM Konveksi Tas di 
Kabupaten Bandung, Soreang, Jawa Barat dapat didesain dari jenis tas dan 
bahan yang digunakan. Terdapat beberapa cara mencari inspirasi desain bagi 
UMKM Konveksi Tas di Kabupaten Bandung, Soreang, Jawa Barat yaitu: Kenali 
Jenis-Jenis Tas; Bangun Spesialisasi; Up to Date; Kliping Majalah Fashion Tas; 
Berguru dengan Designer Veteran; Libatkan Imaginasi Pribadi; Analisis Fashion 
Tas di Negara Lain; Adopsi Unsur Budaya Lokal; Lihat Trend dan Kebutuhan 
Konsumen; Perbanyak Latihan; Belajar dari Kompetitor; Perbanyak dan Perkuat 
Relasi dan Buka Karya Desain Lama.  

Branding merupakan syarat dari merek yang kuat dan persepsi yang 
relative konsisten dalam jangk panjang (enduring perception) (Kotler, 2002). 
Branding merupakan kegiatan memberikan nama, merk, logo, slogan atau hal 
lainnya yang memberikan identitas pada produk/ jasa yang dijual sehingga 
menjadikannya berbeda dengan produk/ jasa milik pesaing. Jenis-jenis brand 
terdiri dari product branding, corporate branding, service branding, personal 
branding dan retail branding.  

Belum berkembangnya UMKM Konveksi Tas di Kabupaten Bandung, 
Soreang, Jawa Barat dikarenakan belum adanya desain dan branding tersendiri 
dari produk yang dihasilkan. Desain biasanya disesuaikan dengan permintaan 
konsumen, belum mempunyai desain tersendiri yang menjadi ciri khas dari 
produk yang dihasilkan. Untuk itu pengabdian masyarakat ini dilaksanakan 
dengan harapan sosialisasi desain dan branding ini dapat memberikan inspirasi 
bagi pelaku UMKM Konveksi Tas di Kabupaten Bandung, Soreang, Jawa Barat 
agar dapat tumbuh menjadi kegiatan bisnis yang mandiri dan tangguh. 
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B. METODE KEGIATAN 
Pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan metode sosialisasi yang 

meliputi metode ceramah dan tanya jawab. Sosialisasi dilakukan oleh tim 
dengan melakukan presentasi melalui Power Point dengan topik Desain and 
Branding. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan 
pengetahuan UMKM Konveksi Tas di Kabupaten Bandung, Soreang, Jawa Barat 
terkait desain dan branding. Kegiatan sosialisasi didukung oleh beberapa 
instrument seperti laptop, LCD, WI-FI, speaker dan lainnya. Kemudian tim 
memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM Konveksi Tas di Kabupaten 
Bandung, Soreang, Jawa Barat terkait desain dan branding.untuk melakukan 
tanya jawab.   

Pengabdian masyarakat dilakukan pada hari Sabtu, 23 Oktober 2021 
secara online melalui zoom meeting seperti Gambar 6.2. Kegiatan sosialisasi 
diikuti oleh sebanyak 50 orang yang terdiri dari aktivis dari beberapa kampus di 
Indonesia dan pelaku UMKM. Sebagian wajah peserta tampil di Gambar 6.3. 

 
Gambar 6.2 Presentasi Tim 

 

 
Gambar 6.3 Screenshot peserta PKM 
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C. HASIL DAN PEMBAHASAN 
a. Industri Tas  

Tas merupakan salah satu produk yang lekat dengan keseharian 
masyarakat modern. Tas tidak hanya menjadi produk fungsional namun juga 
menjadi produk fesyen. Tas kini menjadi salah satu industri yang menggiurkan 
dan memiliki potensi yang besar untuk bisa berkembang. Permintaan akan tas 
sendiri sangat tinggi di pasaran saat ini. Oleh karena itu para produsen tas 
seperti desainer dan pengusaha dalam bidang terkait pun terus berlomba – 
lomba dan berupaya mengembangkan produk tas baru demi memenuhi 
permintaan pasar. Hal ini medorong tumbuhnya industri tas di tanah air pada 
berbagai skala industri, baik dalam skala Usaha Kecil Menengah hingga industri 
tas berskala pabrik. Peran UKM dan pelaku fesyen di Indonesia pun 
berkesinambungan antara satu dan lainnya. Karena dengan kerjasama antara 
kedua belah pihak, perindustrian tas di Indonesia dapat bersaing menghadapi 
tantangan pasar yang ada, baik local maupun internasional. 

Industri tas adalah salah satu industri dari industri yang marak di Indonesia. 
Sekarang sudah tidak heran jika banyak orang yang mendirikan industri tas 
bahkan mereka sudah mampu mendirikan bangunan yang luas dan memiliki 
ribuan karyawan yang bekerja di dalam industri ini. Industri tersebut biasanya 
mendirikan di kota-kota besar dengan maksud ketika mereka akan mengirim 
barang ke mitra usahanya maka tidak perlu biaya yang besar. Dalam satu hari 
saja industri ini mampu memproduksi ribuan tas yang siap dipasarkan 
diseluruh pasar yang ada di Indonesia. Industri satu dengan industri lainnya 
akan bersaing untuk memproduksi tas dengan model terbaru yang bertujuan 
untuk menarik minat para konsumen. 

 
b. Branding (Merek)   

Branding merupakan Kegiatan memberikan nama, merk, logo, slogan, atau 
hal lainnya yang memberikan identitas pada produk/jasa yang dijual, sehingga 
menjadikannya berbeda dengan produk/jasa milik pesaing. Brand juga 
merupakan ide atau gambaran yang muncul di kepala seseorang saat ia sedang 
membayangkan produk, layanan, maupun bisnis tertentu, baik secara fisik 
maupun emosional. Strategi branding terdiri dari 5 jenis  1) Product Branding 
merupakan jenis branding yang umum dan sering ditemukan, melalui gambar, 
warna, dan kata-kata, product branding dapat membantu orang-orang 
membedakan suatu produk dengan produk lainnya. 2) Corporate Branding 
yaitu Reputasi, image, perusahaan/korporate juga sebuah brand yg 
memainkan peran dalam kesuksesan  bisnis. 3) Service Branding adalah jenis 
produk/jasa yang diproduksi, harus menjamin pelayanan selalu berkualitas dan 
prima, karena layanan (service) berkaitan dengan hubungan Anda dengan 
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pelanggan atau pengguna jasa. 4) Personal Branding ini diidentikkan dengan 
sosok populer seperti politisi, CEO, atlet, selebritis, hingga influencer media 
sosial. 5) Retail Branding biasanya terdapat pada Bisnis ritel – seperti swalayan, 
took, warung, minimarket, dan supermarket – adalah gerai  yang 
bersinggungan erat dengan konsumen ,  bisnis ritel menjual produk dari 
berbagai perusahaan manufaktur. Mengapa perlu strategi branding :  
1. Memperkenalkan Bisnis ke Lebih Banyak Orang Supaya bisnis, produk, 

maupun layanan bisa dikenal lebih luas 
2. Membangun Rasa Percaya 

Rasa percaya dari konsumen adalah salah satu hal terpenting yang harus 
diraih dibangun     dalam menjalankan bisnis 

3. Meningkatkan Efisiensi Iklan 
Iklan merupakan salah satu media promosi penting yang efektif,  jika 
dipadukan dengan branding, keduanya dapat memberikan hasil yang 
optimal. 

4. Menciptakan dan Meningkatkan Loyalitas Karyawan 
Selain dirasakan oleh pihak-pihak eksternal seperti konsumen, branding 
mampu memberi motivasi semua karyawan merasa senang bekerja di 
tempat anda dan ingin agar mereka memupuk semangat tim 

5. Menciptakan Konsumen yang Loyal 
Dengan branding yg kuat, para pembelinya  akan “naik level”  dari pembeli 
“hit n run” menjadi pelanggan yang selalu datang kembali untuk 
bertransaksi (repeat order). 
 

c. Mendesain Kemasan (Branding by design) 
Mendesain kemasan merupakan suatu rancangan atas kemasan pada 

suatu produk tertentu yang dilakukan sebagai upaya peningkatan dan syarat 
produksi yang mendukung pemasaran suatu produk. Untuk mendesain 
kemasan produk tas diharuskan mengetahui jenis-jenis serta manfaat tas yang 
beredar saat ini yaitu : 
1. Tas Ransel       
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Manfaat nya : Tas ransel atau sering juga dengan backpack memiliki 
kegunaan serta fungsi yang banyak (multifungsi). Tas yang satu ini bisa 
digunakan untuk beberapa hal, di antaranya untuk dibawa berjalan-jalan,  
dibawa naik gunung, dipakai untuk bekerja, hingga menyimpan berbagai 
macam barang bawaan pada saat bepergian. 

 
2. Tas Slingbag/selempang   

Manfaat nya : Model sling bag biasanya terdiri dari strap bahu yang 
memanjang untuk dapat digantungkan di bahu pemakainya. Hal tersebut 
bertujuan utuk memberikan kemudahan bagi pemakainya dalam mengambil 
barang di tas tersebut. Akan tetapi, umumnya tas selempang tidak memiliki 
ukuran yang besar sehingga tidak dapat membawa barang dengan jumlah 
banyak atau barang dengan ukuran besar. 

 
 

3. Tas Handbag 

 
 

Manfaatnya : Tas tangan memang sangat identik dengan perempuan, 
meskipun ada beberapa tas tangan yang diperuntukan untuk laki-laki. Karena 
ukurannya yang terbilang kecil, tas ini hanya cocok utuk dibawa pada saat 
berjalan-jalan dan acara-acara tertentu, seperti pesta. Bahan yang digunakan 
pada tas ini pun bermacam-macam dengan desain yang unik. 
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4. Travelling tas/ duffel 

 
Manfaatnya : Travelling bag atau duffle bag ini biasanya memiliki ukuran 

serta space yang besar. Anda juga dapat menggunakannya untuk berbagai 
kegiatan lainnya, seperti untuk olah raga fitness. Apabila Anda 
menggunakannya sebagai tas olahraga, maka tasini dapat Anda gunakan untuk 
menyimpan peralatan olahraga seperti sepatu, baju, atau tempat minum dan 
lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan. 

 
5. Drawsting bag 

 
 

Manfaatnya : Drawstring bag itu sendiri memiliki berat sangat ringan ketika 
dalam keadaan kosong dan juga bisa dilipat. Namun, tas tersebut juga mampu 
menampung cukup banyak barang bawaan penggunanya lumayan banyak. 
Selain itu bagian dalam tas dapat dibuat khusus dengan dilengkapi resleting 
untuk membawa barang-barang penting. 

 
6. Tote Bag 
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Manfaatnya : Tote bag merupakan salah satu tas yang cukup klasik. Tas 
yang satu ini berasal dari Amerika. Para penggunaanya biasanya lebih nyaman 
untuk membawa apa saja dengan tas tersebut. Selain itu, desain tote bag 
sangat simpel dan memudahkan penggunanya untuk memasukan dan 
membawa barang bawaan. 

 
7. Waist bag 

 
Manfaatnya : Waist bag merupakan salah satu jenis tas yang biasanya 

dikenakan di sekitar pinggang dan pinggul. Pada umumnya, tas tersebut 
memiliki fungsi yang sama dengan sling bag atau tas selempang. Akan tetapi, 
perbedaannya terletak pada pada bentuknya yang lebih cenderung 
memanjang. 

 
8. Koper 

 
Manfaatnya : Tas koper merupakan satu jenis tas yang selalu digemari 

banyak orang dalam penggunaannya apabila dibandingkan dengan tas yang 
lainnya. Penggunaan koper ini akan sangat tepat jika Anda melakukan 
perjalanan  jauh dengan santai. 
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9. Tas Jinjing 

 
Manfaatnya : tas jinjing merupakan salah satu jenis tas yang dalam 

penggunaannya dengan cara dijinjing. 
 

10. Tas Troly 

 
Manfaatnya : Tas troli banyak digunakan karena cukup praktis. Tak hanya 

ini tas yang satu itu memiliki dua fungsi dalam satu tas (2 in 1) di mana para 
penggunaannya dapat menggunakan tas tersebut dengan cara didorong atau 
juga digendong.  

Pemilihan bahan tas yang tepat juga disesuaikan dengan kelebihannya 
masing-masing yang terdiri dari :  
1) Bahan tas dari kulit 

material tas kulit sangat berkualitas dan biasanya, bahan kulit digunakan 
untuk tas-tas berkualitas premium dari produsen tas kelas atas. 

2) Bahan tas dari kain 
Tas berbahan kain banyak dipilih karena harga bahannya lebih murah dan 
proses pembuatannya pun lumayan mudah. 

3) Bahan tas dari karet 
Satu hal yang membuat tas karet jadi sebuah pilihan bahan, karena tas kain 
berkualitas karena bahannya sangat mudah ditemukan di manapun. 
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4) Bahan tas dari kanvas 
Bahan kanvas adalah salah satu jenis bahan Terbaik yang banyak 
digunakan untuk berbagai barang fashion terutama tas backpack untuk 
sehari-hari. Bahannya memiliki serat tebal dan juga sangat kuat, sehingga 
cocok untuk membuat tas backpack yang berkualitas dengan bahan terbaik 
dan penjahit terbaik tas dapat menjadi sangat bagus dan berkualitas 
digunakan dalam jangka waktu yang lama. 

5) Bahan tas dari denim 
biasanya bahan denim hanya dibuat untuk celana, jaket, dan kemeja, 
bahan tas denim juga banyak digunakan sebagai bahan pembuat tas 
karena kualitasnya memang terjamin. Selain kuat, bahan denim juga 
nampak lebih kasual sehingga cocok untuk berbagai aktivitas semi formal 
atau non formal. 

6) Bahan tas dari satin 
Bahan tas satin biasanya hanya digunakan dalam keseharian untuk 
membuat baju, namun juga perlu diketahui banyak juga bahan satin 
digunakan sebagai bahan dasar dari berbagai tas berkualitas premium. 

7) Bahan tas dari polyster 
bahan polyester digunakan untuk membuat berbagai jenis tas jinjing 
seperti tas ransel, tas laptop, atau tas sekolah anak. Banyak sekali 
keunggulan yang dimiliki bahan polyester ini, misal, bahannya cukup tebal, 
kedap air, dan tidak mudah kusut atau melar. 

8) Bahan tas dari bambu  
Tas dengan komponen bambu sebagai daya tarik utama menimbulkan 
kesan eksotis dan elegan sehingga memiliki peluang di pasar saat ini. 
 

d. Analisa Kecenderungan membeli tas 
Pilihan konsumen terhadap produk tas merupakan cerminan dari perilaku 

konsumen. Apapun pilihan konsumen adalah hak mereka, entah itu membawa 
dampak keuntungan ataupun kerugian bagi perusahaan. Tugas perusahaan 
adalah memahami perilaku konsumen yaitu dengan menganalisa kebutuhan 
dan keinginan konsumen. Perusahaan harus mengetahui keinginan para 
pelanggan yang lebih dominan memilih produk tas. Analisis ini ditunjukkan 
terutama untuk mengetahui adanya kebutuhan dan keinginan yang belum 
terpenuhi. Jika kebutuhan tersebut diketahui maka konsumen akan segera 
memahami adanya kebutuhan yang belum segera dipenuhi maupun yang 
harus segera dipenuhi, jadi dari tahap inilah proses pembelian itu dilakukan. 
Adanya kebutuhan yang belum terpenuhi sering diketahui secara tiba-tiba 
pada saat konsumen sedang berbelanja, atau pada saat memperoleh informasi 
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dari media lainnya, keluarga, maupun teman-teman. Berikut data 
kecenderungan membeli tas berdasarkan jenis kelamin dan usia. 

 
Tabel 6.1 Berdasarkan jenis kelamin 

 
 

 
Gambar 6.4 Prosentase jenis kelamin 

 
Tabel 6.2 Berdasarkan usia 
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Gambar 6.5 Prosentase berdasarkan usia. 

 
Dari hasil table 6.1 dan table 6.2 dapat disimpulkan bahwa tingkat 

kecenderungan responden wanita dalam membeli produk tas cukup tinggi 
69,12% dibandingkan pria yang hanya 30,88%. Sedangkan untuk Batasan usia 
dapat di ketahui bahwa usia dengan rentang 20-40 tahun cukup sering dalam 
membeli tas ditandai dengan jumlah presentasi 38,24% dan sisanya di usia 40 
tahun di angka 32,35% dan usia 20 tahun yang rendah di presentase 29,41%. 
Hasil dalam bentuk grafik ditampilkan pada Gambar 6.4 dan Gambar 6.5. 

Pencarian informasi dapat bersifat aktif dan pasif, internal maupun 
eksternal. Pencarian informasi bersifat aktif berupa kunjungan terhadap 
beberapa toko untuk membuat perbandingan harga dan promo, sedangkan 
pencarian informasi pasif mungkin dengan media iklan dan media sosial tanpa 
mempunyai tujuan khusus alam pikirannya tentang gambaran produk yang 
diinginkan. Pencarian informasi internal tentang sumber pembelian yang 
berasal dari komunikasi perorangan dan pengaruh perorangan, sedangkan 
informasi eksternal berasal dari media massa dan sumber informasi dari 
kegiatan pemasaran perusahaan. Penilaian dan seleksi terhadap alternatif 
pembelian yaitu menetapkan tujuan pembelian dan menilai serta mengadakan 
seleksi terhadap alternatif pembelian berdasarkan tujuan pembeliannya. 
Tujuan pembelian masing- masing konsumen tidak selalu sama, karena 
tergantung pada jenis produk dan kebutuhannya. Setelah tujuan pembelian 
ditetapkan, maka konsumen perlu mengidentifikasikan alternatif 
pembeliannya. 
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e. Tips dan desain Tas 
Dalam memulai mencari inspirasi serta melakukan bisnis tas perlu di 

ketahui tipsnya berikut ini (Friska, 2021)  
1. Kenali Jenis-jenis Tas 
2. Bangun Spesialisasi 
3. Up to Date 
4. Kliping Majalah Fashion Tas 
5. ‘Berguru’ dengan Desainer Veteran 
6. Libatkan Imajinasi Pribadi 
7. Analisis Fashion Tas di Negara Lain 
8. Adopsi Unsur Budaya Lokal 
9. Lihat Tren dan Kebutuhan Konsumen 
10. Perbanyak Latihan 
11. Belajar dari Kompetitor 
12. Perbanyak dan Perkuat Relasi 
13. Buka Karya Desain Lama 

 
Desain Tas 
Saat ini pengusaha yang tempat pengabdian masih melayani pembuatan 

tas sesuai gambar desain dari user. Karena pengusaha ingin membuka toko 
sendiri maka disarankan memiliki produk rancangan sendiri. Rancangan yang 
baik bisa dibuat menjadi brand. 

Aspek desain yang bisa menjadi kekuatan branding yaitu : kekuatan, 
kenyaman dan ergonomis.  

Dalam merancang tas yang sesuai kebutuhan customer dapat dilakukan 
melalui metoda perancangan yang umum digunakan, misalnya: Quality 
Function Deployment (QFD) dan TRIZ (theory of inventive problem solving). 
Berdasarkan pengalaman dalam membantu permasalahan desain di UMKM, 
metoda yang sederhana dan dapat diterapkan secara efektif adalah Metoda 
Kreatif (Cross, 2008). 

Rancangan yang baik akan tahan lama. Dalam perancangan tas perlu 
diperhatikan bahwa kekuatan masing-masing komponen tidak sama. Jahitan 
pada bagian strap dan bagian risleting lebih cepat rusak dibanding bagian lain 
karena menahan beban terbesar. Perlu diupayakan memberi informasi batas 
beban yang bisa diangkut menggunakan tas dan usia pakai tas. Tujuannnya 
agar pengguna memahami bahwa kerusakan akibat beban berlebih atau akibat 
usia tas adalah kerusakan akibat pemakaian dan bukan akibat kesalahan/cacat 
desain. Contoh kondisi tas yang masih bagus pada beberapa bagian namun 
sudah mengalami kerusakan pada bagian pegangan, strap, dan ritsliting dapat 
dilihat pada Gambar 6.6 Beruntung kerusakan tersebut dapat diperbaiki 



 

 Sosialisasi Desain dan Branding  | 83 

dengan proses perawatan. Akibat proses jahit/potong pada saat perawatan, 
dimensi tas mengalami perubahan dan mengurangi kenyamanan saat 
penggunaan. 

 
Gambar 6.6 Contoh tas yang bagus dan rusak akibat pemaikaian 

 

D. KESIMPULAN 
Pengabdian masyarakat yang dilakukan ini sangat membantu para pelaku 

UMKM Konveksi Tas di Kabupaten Bandung, Soreang, Jawa Barat karena 
Pelaku UMKM Konveksi Tas di Kabupaten Bandung, Soreang, Jawa Barat 
memiliki pengetahuan terkait desain dan branding; Pelaku UMKM Konveksi Tas 
di Kabupaten Bandung, Soreang, Jawa Barat mengetahui jenis-jenis strategi 
branding, pentingnya strategi branding, cara mendesain produk dengan 
berbagai jenis bahan dan cara mencari inspirasi dalam mendesain produk; dan 
Pelaku UMKM Konveksi Tas di Kabupaten Bandung, Soreang, Jawa Barat dapat 
menerapkan pengetahuan terkait desain dan branding untuk meningkatkan 
pangsa pasar. 
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PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN PEMASARAN  
DIGITAL MENGGUNAKAN 
MARKETPLACE UNTUK 
MENINGKATKAN PENJUALAN 
ONLINE DI MASA PANDEMI COVID-19 

 
 

ABSTRAK: The Covid-19 pandemic has created the most severe disruption to 
global education systems in history (Ariesta, Kusumawaty, Idawati, 
Uslan, & Ramdhan, 2021). Sepanjang tahun 2020, kegiatan tri dharma 
perguruan tinggi di hampir seluruh kampus di Indonesia beralih 
menjadi virtual, tak terkecuali kegiatan pengabdian pada masyarakat. 
Adapun tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk: 1) 
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat mengenai 
efektifitas e-commerce di era digital pada masa pandemi Covid-19; 2) 
meningkatkan keterampilan membuat konten pemasaran yang 
menarik untuk penjualan online; dan 3) meningkatkan keterampilan 
pengelolaan marketplace untuk meningkatkan penghasilan dari 
penjualan online. Target yang diharapkan dari kegiatan ini adalah : 1) 
masyarakat mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dalam 
memanfaatkan aplikasi Marketplace yang memudahkan mereka 
untuk melakukan penjualan secara online; 2) Meningkatnya 
produktivitas usaha kecil; 3) Meningkatnya efisiensi dan efektifitas 
marketing yang semula dikerjakan secara konvensional, menjadi 
penjualan berbasis teknologi tepat guna. Beberapa metode yang 
digunakan dalam kerangka pemberdayaan kelompok sasaran pada 
program pengabdian masyarakat ini antara lain melalui: aplikasi 
teknologi, pelatihan, praktik, pendampingan, monitoring, dan evaluasi.  

KELOMPOK 7 
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Kata Kunci: Pendidikan dan Pelatihan, Pemasaran Digital, Marketplace, 
Penjualan Online, Masa Pandemi Covid-19 

 

A. PENDAHULUAN 
Kondisi pandemi Covid-19 sepanjang tahun 2020 lalu sangat menghambat 

aktivitas masyarakat, tidak terkecuali dalam bidang pendidikan tinggi, di mana 
salah satu kegiatan tri dharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada 
masyarakat sempat terkendala pelaksanaannya, sehingga baik dosen maupun 
mahasiswa harus melaksanakannya secara virtual (daring). As part of the 
consequences of the Covid-19 pandemic lockdown, schools and universities in 
Indonesia closed for almost a year. There has been tremendous growth in the 
availability of college and university courses taught entirely online during 
Covid-19 pandemic (Ariesta, et al., 2021). Beberapa program pengabdian 
masyarakat yang memungkinkan untuk dilakukan secara daring, diantaranya: 
Penyuluhan Secara Online, Pelaksanaan Sesi Konsultasi Online, Pembuatan 
Video Pelatihan, Pembuatan Media Edukasi Online, Pembagian Poster Edukasi, 
Pembagian Bantuan Sosial dan sebagainya.  

Pandemi Covid-19 mengakibatkan setiap orang harus melakukan physical 
distancing agar terhindar dari penularan virus yang beberapa kali telah 
bermutasi. Pemerintah menghimbau untuk belajar, bekerja dan beribadah di 
rumah sehingga semua aktifitas terpaksa harus dilakukan dari rumah. 
Himbauan tersebut memaksa kehidupan bermasyarakat mengalami perubahan 
yang sangat signifikan. Himbauan untuk beraktifitas dari rumah membuka 
peluang bagi masyarakat untuk berbisnis dari rumah. Bisnis tersebut dapat 
merupakan bisnis yang baru akan dijalankan atau juga bisnis yang sudah ada 
sebelumnya (existing business) namun belum menggunakan media internet 
dalam pemasarannya. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) 
mengatakan bahwa transaksi penjualan online meningkat hingga 350% di 
tengah pandemi Covid-19. Sebelumnya, laporan BPS tentang “Statistik E-
Commerce 2019” menunjukkan bahwa 15,08% dari bisnis di Indonesia 
dijalankan secara online, sisanya 84,92% masih offline. Namun, hasil penelitian 
tahun 2020, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan 
bahwa sepanjang pandemi Covid-19 pada tahun 2020, tercatat ada 
peningkatan hingga lebih dari 300 ribu pengusaha baru yang masuk ke ranah 
online. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya pembatasan sosial dan 
berkurangnya aktivitas di luar rumah, sehingga mendorong masyarakat lebih 
konsumtif melakukan transaksi melalui platform digital. Banyak keuntungan 
dari e-commerce, termasuk manfaat operasional seperti jangkauan global, 
pengurangan biaya, pengoptimalan supply chain, dan membuka peluang bisnis 
(Turban, et al., 2015).  
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Industri usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia adalah 
salah satu yang terkena dampak pandemi virus covid-19. Dengan banyaknya 
pusat perbelanjaan, restoran dan industri-industri lainnya yang harus tutup 
akibat pembatasan sosial berskala besar di awal pandemi covid-19 sepanjang 
tahun 2020, menyebabkan banyak pelaku industri beralih melakukan 
penjualan melalui digital e-commerce.  Meskipun terdapat peningkatan 
kegiatan penjualan berbasis online, ternyata masih  ada masyarakat yang tidak 
mengetahui bagaimana caranya menggunakan internet untuk berbisnis secara 
daring, sehingga mereka yang memiliki usaha offline sangat merasakan 
dampak penurunan penghasilan selama masa pandemi covid-19 ini. 

The Indonesian government is trying to break the chain of spread of the 
Covid-19 by making various policies (Ariesta, Uslan, Ferdiansyah, & Rasmita, 
2021). Surat edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 
Teknologi Republik Indonesia perihal pelaksanaan penelitian, dan pengabdian 
kepada masyarakat pada tahun 2020 lalu juga memuat himbauan kepada 
semua peneliti dan pelaksana  pengabdian  masyarakat untuk selalu menjaga 
kesehatan dengan memperhatikan aspek keselamatan peneliti, orang lain, 
serta lingkungan selama pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 
Berdasarkan surat edaran tersebut, maka dalam pelaksanaan kegiatan 
Pengabdian Masyarakat, dosen-dosen dan pihak terkait melakukan kegiatan 
tersebut secara daring, dengan memanfaatkan berbagai macam jenis 
platforms, seperti Learning Management System (LMS), melalui video 
conference menggunakan aplikasi Zoom, dan sebagainya. Pandemi Covid-19 
telah memaksa Indonesia dalam percepatan penggunaan teknologi digital, di 
mana masyarakat menjadi terbiasa menggunakan teknologi digital untuk 
mentransformasi data dan mengakses informasi (Ariesta, 2021). 

Sebagai salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh Civitas Akademika, 
kami berkolaborasi lintas pogram studi dan perguruan tinggi dalam 
melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat secara daring dengan tema 
“Pengabdian Masyarakat Online UMKM Industri Tas Soreang, Kabupaten 
Bandung”. Kegiatan ini dilakukan menggunakan zoom meeting dengan venue 
UMKM Industri Tas di Desa Cingcin, Kabupaten Bandung, Soreang, Jawa Barat, 
pada hari Sabtu, tanggal 23 Oktober 2021 Pukul 09.00 WIB hingga selesai. 

Kegiatan pengabdian masyarakat online ini melibatkan dosen dan peneliti 
dari berbagai Institusi, diantaranya Universitas Indonesia, Universitas Lambung 
Mangkurat, Universitas Muhammadiyah Kupang, Badan Pusat Statistik, 
Universitas Bhayangkara Jakarta, Universitas Mercu Buana Jakarta, Institut 
Desain dan Bisnis Bali, Universitas Kristen Krida Wacana, Universitas Pasir 
Pangaraian, STKIP Budidaya Binjai, Institut Stiami, Universitas Islam Riau 
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Pekanbaru, Politeknik Piksi Ganesha Bandung, Universitas Muhammadiyah 
Tangerang, Universitas Muhammadiyah Makassar, UIN Hidayatullah Jakarta, 
Universitas NU Al Ghazali Cilacap, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 
Universitas Bina Sarana Informatika, STIE Sultan Agung.   

Tujuan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan 
pendidikan dan pelatihan pemasaran digital menggunakan marketplace agar 
pelaku usaha tas di Desa Cingcin, Soreang, Kabupaten Bandung dapat 
meningkatkan penjualan di masa pandemi covid-19. A marketplace is a 
platform where vendors can come together to sell their products or services to 
a curated customer base. The role of a marketplace owner is to bring together 
the right vendors and the right customers to drive sales through an exceptional 
multi-vendor platform - sellers have a place to gain visibility and sell their 
products, and the marketplace owner earns a commission from each sale. 
An online store, on the other hand, is a single store selling its own products 
online. All marketing and operations are managed by the company that owns 
the website and products (Vidal, 2019). 

Dalam proses pelaksanaan pengabdian masyarakat ini, panitia memandu 
peserta kegiatan dengan memberikan penjelasan tentang beberapa sub materi 
kepada peserta melalui video conference dengan aplikasi zoom, setelah 
pemberian penjelasan materi, dilakukan sesi tanya jawab dengan metode 
diskusi interaktif. Sebagai evaluasi dari kegiatan pengabdian masyarakat ini, 
peserta diberikan kesempatan untuk berkonsultasi dengan narasumber agar 
dapat langsung menerapkannya dan memperoleh manfaat dari proses belajar 
dan pelatihan ini dengan harapan agar para dosen dan peneliti tetap 
melakukan yang terbaik dengan melakukan koordinasi dan evaluasi secara 
berkala, mempertahankan mutu kegiatan pengabdian masyarakat selanjutnya 
agar lebih baik lagi. 

 

B. KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT INDUSTRI TAS DI DESA 
CINGCIN, KABUPATEN BANDUNG, SOREANG, JAWA BARAT 

1. Solusi dan Target Luaran 
Solusi: Melalui kegiatan pelatihan ini, diharapkan peserta menyadari 

bahwa sangat penting memiliki kemampuan menguasai internet di zaman era 
digital seperti sekarang ini agar mampu bersaing dalam membangun bisnis (e-
commerce) menggunakan marketplace tanpa terkendala permasalahan 
strategi pemasaran di era society 5.0 dan di tengah pandemi covid-19.  

Target Luaran: Setelah mengikuti kegiatan pendampingan, peserta 
memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait strategi pemasaran melalui 
media digital e-commerce (marketplace) dan menerapkannya. 
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2. Metode Pelaksanaan 
Sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah pelaku usaha UMKM 

Industri Tas di Desa Cingcin, Kabupaten Bandung, Soreang, Jawa Barat. 
Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan pemahaman akan pentingnya 
memiliki pengetahuan tentang bisnis online yang dilakukan dengan 
pembekalan pengetahuan, meliputi materi strategi pemasaran melalui media 
digital marketplace. 

Kegiatan pelatihan dilaksanakan dengan metode daring menggunakan 
media zoom meeting, dengan susunan acara webinar adalah sebagai berikut: 
1. Pembukaan 
2. Penyampaian materi: berkaitan dengan aspek knowledge 
3. Kegiatan tanya jawab 
4. Penutupan 
 

No Jenis Luaran Indikator Capaian 

1 Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN / prosiding  √ 
   

2 Publikasi pada media masa cetak/online/repository 
PT 

√ 

   

3 Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, 
kuantitas, serta nilai tambah barang/jasa, 
diversifikasi produk, atau 

√ 

 sumber daya lainnya  

   

   

4 Peningkatan penerapan IPTEK di masyarakat 
(mekanisasi, IT, dan manajemen) 

√ 

   

   

5 Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, 
politik, 

 

 keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan) √ 

   

6 Publikasi di jurnal internasional  
   

7 Jasa, rekayasa sosial, metode atau sistem, 
produk/barang 

√ 
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8 Inovasi baru Teknologi Tepat Guna √ 
   

9 Hak kekayaan intelektual (Paten, Paten sederhana, 
Hak Cipta, 

 

 Merek dagang, Rahasia dagang, Desain Produk 
Industri, 

 

 Perlindungan Varietas Tanaman, Perlindungan 
Desain Topografi 

 

 Sirkuit Terpadu)  

   

10 Buku ber ISBN √ 
   

 
Soerang adalah ibukota Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, terletak 

20 kilometer di sebelah selatan kota Bandung. Soerang dikenal sebagai wilayah 
sentra konveksi rumahan terbesar di Kabupaten Bandung. Salah satunya 
adalah sentra industri tas di Desa Cingcin. 

Pengabdian Masyarakat online UMKM Industri Tas yang berlokasi di Desa 
Cingcin, Kabupaten Bandung, Soreang, Provinsi Jawa Barat, dilaksanakan pada 
hari Sabtu, tanggal 23 Oktober 2021 pukul 09.00 WIB melalui zoom meeting.  

Data dan informasi dari wawancara sebelum kegiatan pengabdian 
masyarakat ini dimulai, diperoleh informasi bahwa pesanan tas paling banyak 
dari kota Cirebon atau dari Jakarta, dengan sistem pemasaran awalnya secara 
konvensional, dari konsumen ke konsumen. Sistem perekrutan pegawai secara 
digital sudah dilakukan meskipun belum memiliki website sendiri, namun 
belum efektif, pegawai yang direkrut masih berasal dari daerah setempat atau 
berasal dari kerabat atau teman, dengan syarat calon pegawai wajib bisa 
menjahit sekaligus bisa mendesain model atau pola yang akan dikerjakan. 
Konsumen bisa memilih sendiri pola yang diinginkan atau menggunakan jasa 
penjahit untuk mendesainnya, sementara Quality Control dilakukan oleh 
pemilik usaha tas sebelum dipasarkan. Pencatatan keuangan usaha masih 
manual, dicatat di buku. Hampir tidak ada kendala dalam proses pembuatan 
tas ini karena bahan dan alatnya mudah didapat. Strategi pemilik usaha dan 
pegawai agar mendapatkan banyak pesanan adalah dengan meningkatkan 
kualitas produk dan pengerjaan harus tepat waktu. Berikut produk-produk 
yang dihasilkan salah satu sentra industri tas di Desa Cingcin, Soreang, 
Kabupaten Bandung.   
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Presiden Ir. Joko Widodo mengatakan “Beri tempat terbaik UMKM kita 
untuk memperkenalkan dan memasarkan produk-produknya”. Meski dalam 
kondisi pandemi covid-19, aktivitas produksi tas di Desa Cingcin tetap berjalan, 
pegawai masih tetap menghasilkan produk-produk yang sudah dipesan oleh 
para pelanggan. Ada berbagai jenis tas yang diproduksi, seperti tas pinggang, 
tas ransel, tas selempang, tas tangan, dan sebagainya.  Para pelaku UMKM 
Kabupaten Bandung, khususnya di Desa Cingcin diharapkan terus 
meningkatkan standar produk yang dihasilkan agar bisa diterima pasar, baik 
dalam maupun luar negeri. Terlebih di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), 
dimana hanya produk berkualitas yang bisa mendapatkan konsumen pasar 
dunia. Bupati Bandung mengatakan bahwa diberlakukannya pasar bebas 
ASEAN telah membuka peluang sekaligus tantangan bagi pelaku UMKM untuk 
meningkatkan kualitas produksi, berinovasi dan kreatif agar mampu bersaing 
di pasaran luar negeri. Pemerintah Kabupaten Bandung telah berupaya untuk 
membantu para pelaku UMKM, diantaranya pembentukan pusat 
pengembangan usaha kecil dan mikro, membuat aplikasi interaktif komunitas 
kreatif (Apik Kreatif), metode penyelenggaraan penyuluhan partisipatif (MP3), 
KRPL Sabilulungan, penyediaan mobil kemasan dan penyediaan sistem aplikasi 
perijinan terpadu (Sarindu) berbasis smartphone. 
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Gambar 1 Produk Sentra Industri Tas di Desa Cingcin,  
Soreang, Kabupaten Bandung 

 

 

Gambar 2 Pusat Tas Bandung, Jawa Barat  
(Sumber: https://www.semuabis.com/pusat-tas-bandung-0823-1652-1228) 

 

3. Digital Marketing (Marketplace) 
Platform media sosial selalu mengembangkan berbagai fitur yang dapat 

membantu bisnis untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan 
penjualannya. Facebook merupakan salah satu media sosial yang banyak 
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menghadirkan fitur-fitur yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis, 
salah satunya Facebook Marketplace.  

Facebook Marketplace adalah tempat bagi pengguna Facebook untuk 
mencari, membeli, dan menjual barang. Ini merupakan salah satu fitur dari 
Facebook layaknya marketplace lain seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, 
dan sebagainya. Facebook Marketplace merupakan fitur gratis yang 
memungkinkan penggunanya untuk melakukan penjualan produk melalui 
Facebook, bahkan tanpa harus memiliki website toko online sendiri. Tidak 
semua platform e-niaga disinkronkan dengan Facebook Marketplace. Hanya 
ada beberapa platform e-niaga yang bermitra dengan Facebook Marketplace, 
misalnya BigCommerce atau ChannelAdvisor. Technology has gone through an 
evolution phase and hence has changed our living style significantly. In today’s 
era, most people prefer using the latest technologically advanced gadgets to 
perform their daily life activities (Ariesta, et al., 2021). 

Ada banyak yang ditawarkan atau dipilih di facebook marketplace, antara 
lain Pakaian & Aksesoris, Penawaran, Elektronik, Hiburan, Keluarga, Hobi, 
Rumah dan Taman, Perumahan dan Kendaraan. Pada dasarnya Facebook 
Marketplace bekerja seperti marketplace pada umumnya. Penjual hanya perlu 
mengunggah foto produk untuk melakukan penjualan. Penjual dan pembeli 
juga bisa menghubungi satu sama lain secara instan melalui Facebook 
Messenger. Kemudahan untuk berinteraksi dengan penjual dapat 
meningkatkan kepercayaan calon pembeli.  Perilaku pengguna juga menjadi 
faktor pada algoritma Facebook, jika target customer melihat postingan 
penjual lebih tinggi, maka tingkat konversi pun bisa lebih optimal.  

Pengguna facebook dapat menjual produknya hanya dengan masuk ke ikon 
marketplace pada menu home facebook dan memilih ‘Create New Listing’. 
Penjual dapat memilih tipe listing seperti produk, kendaraan, properti, atau 
lowongan pekerjaan. Penjual hanya perlu mengunggah foto, menyertakan 
deskripsi, kategori, harga, tag, dan info lainnya untuk menjual produknya. 
Berikut beberapa langkah untuk menjual produk di Facebook Marketplace. 
a. Cara memosting produk di facebook 

Berikut tutorial cara berjualan di facebook marketplace: 
1. Login ke akun facebook  
2. Setelah masuk klik Marketplace. 
3. Klik “+ Jual Sesuatu”, lalu klik item untuk dijual. 
4. Pilih kategori (contoh: Elektronik), dan masukkan judul untuk daftar, harga, 

dan lokasi. Penjual juga dapat membuat deskripsi produk.  
5. Klik + 10 Foto untuk mengunggah foto produk dari gadget yang dimiliki 
6. Klik Selanjutnya. Jika tombol Berikutnya berwarna abu-abu, pastikan sudah  

memasukkan kategori, judul, harga, lokasi, dan foto. 
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7. Pilih tempat untuk memposting listing. Jika ingin memposting hanya di 
Marketplace, cukup klik Bersihkan. 

8. Klik Terbitkan untuk memposting listing Marketplace. 

 

 

Gambar 3 Cara memosting produk yang akan dijual ke facebook marketplace 
 

Saat menjual barang di Marketplace, atur postingan untuk publik agar 
produk yang dijual bisa dilihat siapa saja di Marketplace dan Kabar Beranda 
(Home Facebook), pencarian (Search), dan tempat lain di dalam atau di luar 
Facebook. Dari Kabar Beranda, klik "Marketplace" di menu kiri. Klik "Buat 
Tawaran Baru", lalu klik Barang Dijual. Unggah foto produk yang akan dijual 
melalui komputer atau smartphone dan masukkan info tentang produk yang 
dijual, serta tuliskan harga produk yang dijual, klik "Berikutnya". Jika tulisan 
Berikutnya berwarna abu-abu, pastikan telah memasukkan informasi yang 
diperlukan. Klik "Terbitkan" untuk mengunggah tawaran Marketplace. 
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b. Jualan di grup Facebook 

 
Gambar 4 Cara berjualan di facebook marketplace 

 
Berikut cara agar banyak calon pembeli yang melihat produk yang akan 

dijual: 
1. Mengunggah produk yang akan dijual di grup jual beli lain yang diikuti. 

Memilih lingkaran di samping nama grup untuk menambah atau 
menghapus opsi tersebut. 

2. Membuat tawaran Marketplace untuk produk tersebut. Pilih lingkaran di 
samping Marketplace untuk menambah atau menghapus opsi tersebut. 
 
Pengguna dapat memanfaatkan Tools Facebook MarketPlace yang sudah 

dilengkapi dengan fitur AutoPosting, AutoShare dan sebagainya. Script 
Facebook Marketplace hasil karya Kangarip ini merupakan versi js dengan tools 
lMacros yang bisa digunakan di banyak profiile browser dalam waktu yang 
bersamaan untuk banyak akun, penjual dapat melakukan multitasking 
walaupun scriptnya sedang berjalan. 
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Gambar 5 Script Facebook Marketplace Karya Kangarip 

 
Platform facebook marketplace memiliki preferensi utama, yaitu lokasi, 

pembaruan dan kategori. 
1. Lokasi. 

Dengan memanfaatkan fitur GPS yang ada di perangkat, maka facebook 
akan menyaring dan menampilkan produk berdasarkan radius dari titik 
dimana penjual berada, mulai 10 km sampai dengan 60 km. Artinya, 
produk yang direkomendasikan adalah produk yang berada paling dekat 
dengan pembeli. 

2. Pembaruan.  
Selain lokasi, Facebook Marketplace juga cenderung menampilkan produk-
produk yang baru saja diunggah ke platformnya. 

3. Kategori. 
Facebook Marketplace menonjolkan pengelompokan produk berdasarkan 
kategori-kategori tertentu. Kategori ini nantinya akan muncul di bagian 
teratas laman Facebook Marketplace guna mendorong pengguna untuk 
secara aktif menggunakan penyaringan dengan kategori tertentu. 
 
Beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan penjualan di 

Facebook Marketplace:  
1. Melakukan Riset.  

Sebelum mulai berjualan di Facebook Marketplace, penjual sebaiknya 
melakukan riset terlebih dahulu dengan memeriksa barang-barang apa 
yang banyak dicari pada kategori produk yang serupa dengan produk yang 
akan dijual. Dengan mengeksplor Facebook Marketplace, penjual bisa 
mendapatkan gambaran mengenai ekosistem jual-beli terlebih dahulu, 
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standar harga, dan apa yang bisa dilakukan untuk menarik perhatian calon 
pembeli. 

2. Menggunakan Facebook Ads untuk memperluas jangkauan penjualan.  
Tetapkan target customer yang ingin dicapai dan penjual dapat membuat 
iklan yang cocok. Selain menjangkau customer baru, Facebook Ads juga 
bisa membantu mempertahankan pelanggan dan mendorong pembeli 
lama untuk kembali membeli produk yang dijual. Untuk membuat iklan di 
Facebook Marketplace, penjual dapat membuka Pengelola Iklan dan pilih 
Brand Awareness, Jangkauan, Traffic, Tayangan Video, Penciptaan Prospek, 
Tanggapan Peristiwa, Pesan, Konversi, Penjualan Katalog, atau Traffic Toko 
sebagai tujuan iklan 

3. Optimalkan Penjualan dengan Kata Kunci Relevan.  
Produk dapat berada di peringkat atas dalam hasil pencarian dan mudah 
ditemukan oleh calon pembeli dengan menggunakan kata kunci yang 
tepat. Optimalisasi penjualan dapat dilakukan dengan memasukkan kata 
kunci utama pada judul dan kata kunci yang berkaitan pada deskripsi 
produk, seperti: nama produk, model, warna, jenis atau bahan, kondisi, 
dan lain-lainnya.  

4. Pilih Kategori yang Tepat.  
Hindari memasukkan terlalu banyak kategori untuk satu produk dan pilih 
kategori yang paling sesuai dengan produk yang dijual. Hal ini dilakukan 
untuk menghindari postingan produk yang dijual lebih sulit untuk 
ditemukan oleh target customer yang tepat. 

5. Menggunakan foto yang berkualitas.  
Foto merupakan faktor yang sangat penting yang dapat mempengaruhi 
persepsi pembeli. 93% customer mengatakan bahwa tampilan visual 
menjadi faktor penentu dalam keputusan pembelian mereka. 

6. Pertahankan Reputasi yang Baik.  
Cara melayani customer juga menjadi faktor yang dinilai oleh Facebook. 
Facebook memberikan penjual dua badge yang dapat membangun 
hubungan yang baik dengan customer. Badge yang pertama diberikan 
kepada penjual yang memberikan respons dengan cepat kepada calon 
pembeli. Badge kedua diberikan kepada penjual dengan rating yang tinggi 
pada Facebook Marketplace. 
 
Banyak kelebihan dan manfaat yang didapatkan dengan berjualan di 

facebook marketplace, diantaranya:  
1. Jangkauan Luas 

Facebook menjadi salah satu media sosial yang memiliki pengguna paling 
banyak di seluruh dunia.  
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2. Proses Berjualan Mudah 
Facebook Marketplace memberikan kemudahan dalam menjual produk. 
Penjual hanya perlu membuat akun facebook untuk dapat berjualan di 
facebook marketplace. 

3. Mudah Mendapatkan Pelanggan 
Salah satu keunggulan yang terbaik yaitu Facebook Marketplace 
memunculkan produk yang relevan bagi konsumen yang dapat membantu 
penjual menemukan pelanggan yang tepat.  

 
Gambar 6 Which of the following places have you purcased  

from in the last 6 months? 
(Source: https://www.bigcommerce.com/blog/selling-on-facebook-

marketplace/) 
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Gambar 7 Pengabdian Kepada Masyarakat via Zoom Meeting Venue UMKM 
Industri Tas di Desa Cingcin, Kabupaten Bandung, Soreang, Jawa Barat, pada 

Sabtu, 23 Oktober 2021 Pukul 09.00 WIB – Selesai. 
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C. PENUTUP  
Soerang adalah ibukota Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, terletak 

20 KM di sebelah selatan kota Bandung. Soerang dikenal sebagai wilayah 
sentra konveksi rumahan terbesar di Kabupaten Bandung. Salah satunya 
adalah sentra industri tas di Desa Cingcin, Soreang, Kabupaten Bandung. 

Pandemi Covid-19 menyebabkan hampir seluruh aktivitas masyarakat 
dilakukan di rumah. Himbauan pemerintah agar mematuhi protokol kesehatan 
selama masa pandemi covid-19 menyebabkan banyaknya perubahan dalam 
tatanan kehidupan di masyarakat. Himbauan untuk beraktifitas dari rumah ini 
membuka peluang bagi masyarakat untuk berbisnis dari rumah. In overcoming 
the transmission of Covid-19,which is  still spreading in Indonesia, various  ways 
have  been  carried  out  by  the  government  and  the  community. One of 
those ways which can be done through this case is to revive local wisdom that 
develops in the community (Ismanjusuf, 2021).  

Dengan adanya pembatasan sosial berskala besar untuk memutus rantai 
penyebaran virus covid 19, banyak pelaku industri beralih melakukan 
penjualan melalui digital e-commerce, dimana berbagai peluang usaha online 
di tahun-tahun mendatang akan semakin terbuka lebar dan bisa dilakukan oleh 
orang-orang yang ingin berbisnis. Namun meskipun terdapat peningkatan 
pengusaha baru yang masuk ke ranah online, ternyata banyak masyarakat yang 
tidak mengetahui bagaimana caranya menggunakan internet untuk berbisnis 
via online. Hal ini diketahui ketika tim pengabdian masyarakat berkunjung dan 
berbicara dengan beberapa warga di sentra industri tas Desa Cingcin, Soreang, 
Kabupaten Bandung. Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini 
adalah: 
1. Memperkenalkan strategi pemasaran digital untuk mendukung bisnis / 

usaha yang dijalankan oleh masyarakat. 
2. Memberikan pelatihan kepada masyarakat yang belum memahami 

penggunaan teknologi Informasi dan komunikasi yang berkaitan dengan 
bisnis online. 

3. Memberikann pelatihan kepada masyarakat yang belum memahami 
mengenai e-commerce sebagai media penjualan secara online. 
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