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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.
Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas hidayah-Nya maka Seminar Hasil
Pengabdian Masyarakat 2020 dapat terselenggara. Kegiatan ini merupakan Seminar Hasil
Pengabdian Masyarakat yang pertama kali diadakan di Universitas Amikom Yogyakarta.
Seminar ini merupakan salah satu program kerja Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas
Amikom Yogyakarta yang dimana untuk meningkatkan minat publikasi hasil pengabdian
masyarakat yang telah dilaksanakan oleh kalangan akademis di Universitas Amikom
Yogyakarta pada khususnya.
Di dalam kalangan akademis perguruan tinggi mengenal dengan kewajiban Tri Dharma
Perguruan Tinggi. Salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah pengabdian
masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat merupakan sebuah usaha kalangan akademisi
secara langsung mengatasi permasalahan-permasalahan masyarakat. Banyak permasalahanpermasalahan masyarakat yang dapat diselesaikan dengan menerapkan keilmuan yang dimiliki
oleh para akademisi.
Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat 2020 merupakan sebuah wadah kepada
kalangan akademis Universitas Amikom Yogyakarta dalam mempublikasikan hasil
pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan. Diharapkan dengan adanya media ini dapat
menjadi jembatan para pengabdi dan masyarakat dalam memperoleh informasi.
Dalam Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat 2020 ini sebagai keynote speaker adalah
Bapak Putut Purwandono, S.E., M.S.E., M.Sc. yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian
Kerja Sama Pemerintah Kota Yogyakarta. Dalam Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat 2020
terdapat 89 pemakalah yang bersedia mengirimkan makalahnya untuk dipublikasikan pada
seminar ini. Makalah telah melaui proses review dan editing.
Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pemakalah yang telah bersedia
mempublikasikan makalah hasil pengabdiannya pada seminar ini. Kami ucapkan terimakasih
kepada segenap civitas akademik Universitas Amikom Yogyakarta atas dukungan sarana
maupun prasarana sehingga acara ini dapat terlaksana. Kepada keynote speaker kami juga
mengucapkan terimakasih atas kesediaanya untuk membuka wawasan dan membagi
pengalaman tentang pengabdian masyarakat.
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Akhir kata kami segenap panitia Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat 2020 mohon
maaf sebesar-besarnya jika dalam penyelenggaraan acara masih banyak kekurangan. Kami
terbuka untuk mendapatkan kritik dan masukkan guna semakin memperbaiki kegiatan ini
kedepannya. Semoga acara ini dapat bermanfaat seluruh akademisi dan masyarakat.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Ketua Panitia Seminar Hasil
Pengabdian Masyarakat 2020

Mulia Sulistiyono, M.Kom.
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PELATIHAN DIGITAL MARKETING USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH (UMKM) SEBAGAI MEDIA PENUNJANG PROMOSI
PENJUAL BUNGA HIAS DI KECAMATAN RUMBIA
Jeki Kuswanto1)
1)

Prodi S1 Teknik Komputer, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas AMIKOM Yogyakarta
Email: jeki@amikom.ac.id1)

Abstrak
Internet pada saat ini dapat digunakan sebagai media pemasaran atau digital marketing untuk promosi produk
usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). dengan menggunakan internet para pelaku UMKM dapat
memperluas jejaring pasar, adapun jenis pemanfaatan internet untuk pelaku UMKM adalah digital marketing
yang yang dapat digunakan untuk mempromosikan dan memasarkan produk melalui internet untuk bisa
menjakau calon konsumen atau pun konsumen dengan proses yang cepat. Adapun harapan yang ingin dicapai
yaitu agar pelaku UMKM menjadi lebih optimal dan mendapatkan hasil yang maksimal dengan memanfaatkan
digital marketing.Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berada di Kecamatan Rumbia Lampung
Tengah ini memiliki unggulan produk yaitu tanaman Bunga hias yang memiliki bermacam – macam jenis dan
bentuk. UMKM ini saat ini ini masih menggunakan media sosial WhatsApp sebagi cara pemasaran produknya
Permasalahan pun muncul yaitu pemasaranya masih tergantung pada pemesanan yang tidak menentu
dikarenakan metode promosi yang kurang maksial sehingga konsumen belum banyak yang tahu tentang hasil
harya UMKM tersebut. Adapun luaran dari kegiatan ini adalah tersedianya sistem informasi untuk membantu
promosi produk dalam bentuk media social seperti facebook, instagram dan website ,sehingga diharapkan
dapat menambah jumlah konsumen dan jangkauannya lebih luas serta pesanan meningkat
Kata Kunci : Usaha Kecil Menengah (UKM), Tanaman Bunga hias, Digital marketing, Website
1. PENDAHULUAN
Internet pada saat ini dapat digunakan
sebagai media pemasaran atau digital marketing
untuk promosi produk usaha mikro, kecil dan
menengah (UMKM) [1]. Dengan menggunakan
internet para pelaku UMKM dapat memperluas
jejaring pasar, adapun jenis pemanfaatan internet
untuk pelaku UMKM adalah digital marketing
yang yang dapat digunakan untuk mempromosikan
dan memasarkan produk melalui internet untuk bisa
menjakau calon konsumen atau pun konsumen
dengan proses yang cepat
Para pengmikik UKM menggunkanan
media social untuk mendapatkan pelanggan baru,
meningkatkan penjualan, membangun kredibilitas,
serta untuk mendapatkan respon umpan balik
(feedback) dari pelanggan baik itu berupa saran,
pendapat atau kritik mengenai produk usahanya[2].
Adapun harapan yang ingin dicapai yaitu agar
pelaku UMKM menjadi lebih optimal
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dan mendapatkan hasil yang maksimal dengan
memanfaatkan digital marketing.
Saat ini Digital marketing merupakan salah
satu usaha untuk memperkenalkan atau
mempromosikan sebuah produk melalui media
internet agar bisa menjangkau konsumen maupun
calon konsumen dengan cepat. Media internet yang
sekarang ini populer digunakan untuk pemasaran
produk menggunakna media social diantaranya
Facebook, Youtube, Instagram, dan website [3].
Manfaat yang didapatkan dengan digital
marketing selain bisa menjangkau pasar yang lebih
luas dan mengefektifkan biaya pemasaran, juga
membuat ruang dan waktu pemasaran yang tidak
terbatas. Sedangkan menurut, di era globalisasi
informasi bergerak sangat cepat dan menjadi pelaku
bisnis untuk memenangkan persaingan [4].
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) harus
melihat manfaat Digital marketing menggunakna
media social diantaranya Facebook, Instagram, dan

ISSN : 2615-2657

Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat 2020
UNIVERSITAS AMIKOM Yogyakarta, 28 November 2020

website untuk akses pasar secara mudah dan effisien
seiring era globalisasi yang pasti akan dihadapi.
Usaha kecil pengrajin tanaman hias bunga saat ini
masih menghadapi permasalahan yang cukup
banyak dan beragam. Permasalahan utama yang
dihadapi adalah minat beli masyarakat terhadap
produk masih kurang dikarenakan masyarakat belum
banyak tau tentang macam- macam dan jenis produk
yang ditawarkan oleh UMKM tersebut.
DNummah craft adalah usaha kecil pengrajin
tanaman hias bunga dengan berbagai macam dan
jenis tanaman hias, berawal dari hobi dan mengisi
waktu kosong mencoba membuat tanaman hias
berupa bunga lalu di upload di media social
whatsApp ternyata ada yang tertarik oleh produk
tersebut, lalu mbak Diyah Nur Ummah membuka
usaha ini pada Awal tahun 2020 lalu, kali ini
DNummah craft beralamatkan di Desa Binakarya
Putra, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung
Tengah, Lampung kode post 34157. DNummah craft
ini jaraknya ± 16 kilometer dari kantor kecamatan
rumbia lampung tengah dan ± 863 kilo meter dari
Universitas Amikom Yogyakarta.

website sebagai media penjualan, agar dapat
meningkatkan pemesanan produk.
1.1. Permasalahan Mitra
Permasalahan yang muncul dari Diyah Nur
Ummah selaku pemilik usaha DNummah craft yakni
jumlah karyawan yang kurang sehingga dalam
pembuatan produk membutuhkan waktu yang cukup
lama, selain itu cara pemasaranya pun masih
tergantung pada pemesanan yang tidak menentu
dikarenakan metode promosi yang kurang maksimal
sehingga konsumen belum banyak yang tahu tentang
produk tersebut.
Saat ini proses promosi baru dilakukan dengan
menggunakan media sosial yaitu whatsApp dan
facebook. Berikut adalah instagram dari DNummah
craft yang ditunjukkan pada Gambar 2.

Gambar 2. Media Sosial Dnummah

Gambar 1. Bahan Produksi
DNummah craft sendiri kali ini masih
menggunakan media sosial berupa whatsApp dan
lewat omongan ke omongan dari teman atau saudara
sebagi cara pemasaran produknya, oleh karena mbak
Diyah Nur Ummah selaku pemilik usaha DNummah
craft sangat menginginkan diberikan metode
pemasaran yang lain yaitu memanfaatkan digital
marketing menggunakna media social diantaranya
Facebook, Instagram, dan

Dalam pemasaran saat ini yang yang dilakukan
adalah pasif menunggu pesanan dari konsumen.
Sedangkan konsumen yang melakukan pemesanan
produk belum terlalu banyak dikarenakan promosi
yang kurang.
1.2. Justifikasi Pengusul Besama Mitra
Setelah dilakukan observasi dan wawancara
dengan mitra serta pengamatan secara langsung di
lokasi tempat pembuatan DNummah craft, terdapat
beberapa permasalaan dari calon mitra antara lain.
Permasalahan tersebut telah didiskusikan dengan
mitra dan sepakat membuat prioritas permasalahan
yang akan diangkat anatar lain disajikan dalam
Beberapa rincian solusi yang ditawarkan oleh
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pengusul untuk ditetapkan sebagai solusi dalam
bentuk tabel, yang ditunjukkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Rincian Solusi yang ditawarkan
Kepada Mitra
No Masalah
Solusi
yang
ditawarkan
1 Belum
dapat Membuatkan
media
menemukan
cara promosi dalam bentuk
atau metode promosi aplikasi website
yang lebih baik
untuk mendapatkan
pesanan lebih banyak
2 Belum
memiliki Melakukan
Pelatihan
Media social yang mengunakan
media
dapat
menunjang social seperti facebook
pemasaran
produk bisnis dan instagram
usaha DNummah
bisnis guna sebagai
pemasaran
craft
seperti penunjang
Facebook
dan produk
usaha
DNummah craft
Instagram
1.3. Target dan Luaran

Adapun target luaran yang diharapkan dari
kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul
“Pelatihan Digital Marketing Usaha Mikro, Kecil
Dan Menengah (UMKM) Sebagai Media Penunjang
Promosi Penjual Bunga Hias Di
Kecamatan

Rumbia”

adalah

sebagai berikut:

1) Mengenalkan Website dan dasar digital
Marketing
Dalam pengenalan website dan pengenalan
dasar digital Marketing ini diharapkan mitra menjadi
faham tentang seberapa pentingnya website dan
teknik digital marketing dalam dunia maya. Adapun
materi yang disampaikan meliputi seperti ditunjukan
pada tabel 2.
Tabel 2. Materi untuk pengenalan website
No
1
2

3

Materi
Pengenalan ecommerce
Membangun
Website
Dasar Digital
Marketing

Bahasan
Manfaat e-commerce
dan website
Perlengkapan yang
dibutuhkan untuk
membangun website
Pengenalan teknik
digital Marketing
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Dalam mengenalkan website dan dasar digital
Marketing ini ditargetkan nantinya menghasilkan
modul untuk website serta paham tentang pengisisan
konten website dengan teknik digital marketing.
2) Website untuk media promosi mitra
Website yang akan dibuat dalam kegiatan ini
adalah untuk media promosi Penerapan e-commers
berbasis Website sebagai media penunjang promosi
UMKM dnummahcraft. Adapun spesifikasi website
dapat dilihat seperti tabel 3.

No
1
2
3
4
5
6

Tabel 3. Spesifikasi Website
Spesifikasi
Detail
Nama Domain
dnummahcraft.com
Kebutuhan Disk
7 GB
Space
Bandwidth
Unlimited
CMS website
WordPress
Virtual Memory
2 GB
Isi Website
 Beranda
 Shop
 Contact

3) Laporan akhir
pengabdian

atau publikasi

kegiatan

Laporan Akhir atau pun publikasi pada
pengabdian ini adalah luaran yang wajib harus ada
dalam kegiatan pengambdian yang berjudul
“Pelatihan Digital Marketing Usaha Mikro, Kecil
Dan Menengah (UMKM) Sebagai Media Penunjang
Promosi Penjual Bunga Hias Di Kecamatan
Rumbia”
2. METODE PELAKSANAAN
Berikut adalah metode pelaksanaan kegiatan
pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan
yang digambarkan dalam program alur yang
ditunjukan pada gambar 3 sebagai berikut
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Gambar 3. Alur Metode Pelaksanaan Program
Pengabdian Kepada Masyarakat
Berikut pemaparan dari Gambar 3 tahapan
utama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada
masyarakat pada untuk UMKM penjual bunga hias
dnummahcraft.
1)

Identifikasi Masalah Pada Mitra
Pada tahap ini dilakukan observasi langsung ke
lokasi mitra untuk mengetahui dan menganalisis
permasalahan yang ada dan sedang dihadapi oleh
mitra. Berdasarkan wawancara dengan mitra
permasalahan yang dihadapi ialah belum adanya
sebuah sarana sebagai memberikan informasi dan
sekaligus sebagai media penunjang promosi penjual
bunga hias promosi berbasis e-commers.

Pembuatan Website
Pembuatan website dnummahcraft merupakan
salah satu solusi yang ditawarkan oleh pengusul
pengabdian masyarakat kepada mitra. Pada tahap ini
dilakukan pembuatan website dnummahcraft dengan
fitur yang disesuaikan dengan kebutuhan mitra
seperti fitur Beranda, Shope, Contact serta dapat
terhubung dengan media sosial facebook, dan
whatsapp.

5) Menunjuk seorang programer dalam bidang
website
6) Membuat modul untuk pengenalan website dan
pengelolaan website
3.2.

Pengenalan Website Kepada Mitra
Pelaksanaan Pengenalan website kepada
mitra dilakukan dengan langsung mencoba untuk
membuka dan mengenali website kepada mitra,
ditunjukan pada gambar 4 sebagai berikut :

2)

3)

Pelatihan dan Pendampingan Penggunaan
Website
Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan setelah
website dnummahcraft selesai dibuat ialah
melakukan pelatihan dan pendampingan untuk
mengisi konten di website dan media sosial agar
terlihat lebih menarik pembeli, mulai dari teknik
pencahayaan, pengambilan foto, serta dilatih untuk
membuat studio mini untung pengambilan gambar
supaya terlihat propesional, dan pengelolaan website
dnummahcraft juga didampingi sehingga mitra dapat
menggunakannya website dengan baik dan benar.

Gambar 4. Mitra mencoba dan membuka
website dnummahcraft
Adapun cara lain untuk pelaksanaan
pengenalan website kepada mitra dilakukan dengan
menggunakan modul “Buku Panduan Penggunaan
Website dnummahcraft.” dapat dilihat pada gambar
5. sebagai berikut:

3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
3.1.

Realisasi Pemecahan Masalah
Sebelum Kegiatan pengabdian dimulai,
pengusul melakukan beberapa persiapan sebagai
berikut:
1) Melakukan studi pustaka tentang perancangan
dan penerapan Website untuk UMKM.
2) Melakukan studi pustaka tentang digital
marketing untuk UMKM.
3) Menentukan perlengkapan yang dibutuhkan
untuk merancang website, yang meliputi domain,
hosting dan teamplate.
4) Merencanakan teamplate atau bentuk website

Gambar 5. Halaman sampul Buku panduan
Website
Panduan penggunaan website bersisi
tentang pembahasan langkah – langkah mengakses
219
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dashboard website atau login website, managemen
produk, managemen pemesanan produk.
3.3.

Perancangan Website
Perancangan website untuk media promosi
pada UKM dnummahcraft dibangun dengan
menggunakan CMS wordpress. Adapun halaman
atas website ditunjukan pada gambar 6.

4. KESIMPULAN
Berdasarkan kegiatan pengabdian masyarakat mitra
kami yaitu UKM dnummahcraft dapat disimpulkan
sebagai berikut:
1) Mitra dapat mengenal lebih dalam berkaitan
dengan penerapan website dan teknik digital
marketing untuk media promosi produk
2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komputer
berupa website sebagai media informasi dan
media promosi untuk produk dnummahcraft
3) Mitra dapat melakukan penerapan teknik digital
marketing dan mengelolaan website dan
memperoleh
Website
www.
dnummahcraft.com yang dapat digunakan mitra.
Ucapan Terimakasih

Gambar 6. Halaman website
Website hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini
dapat digunakan untuk sebagai tempat promosi.
Mitra dapat menampilkan semua produk di beberapa
menu dan menampilkan beranda, shop dan contact.
3.4. Penerapan Website dan Penyerahan Buku
Panduan
Pada proses penerapan website, mitra
menginginkan
nama
websitenya
yaitu
dnummahcraft.com kemudian dicarikan nama
domain tersebut dan penyerahan buku panduan dan
beberapa komponen penunjang untuk teknik digital
marketing sudah diserahkan seperti yang ditunjukan
pada gambar 7.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga
Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas AMIKOM
Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada
penulis untuk mengikuti kegiatan pengabdian kepada
masyarakat. Penulis juga mengucapkan terima kasih
kepada pihak-pihak yang terlibat di dalam kegiatan ini:
1) Ketua program studi Teknik Komputer Universitas
AMIKOM Yogyakarta
2) Mitra (UMKM dnummahcraft)
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