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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.

iv

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.

v

ISSN : 2615-2657

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

PENERAPAN E-COMMERCE BERBASIS WEBSITE UNTUK MEDIA
PEMASARAN DAN IKLAN PADA SUMBER LEATHER
Lukman1), Muhammad Abdul Malik2)
1)
2)

Prodi S1 Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas AMIKOM Yogyakarta
Prodi S1 Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas AMIKOM Yogyakarta
Email: masman@amikom.ac.id 1), muhammad.1267@students.amikom.ac.id 2)

Abstrak
Sumber Leather merupakan salah satu bentuk UMKM yang bergerak di bidang konveksi dan aksesoris
khususnya yang berbahan dasar kulit. Adapun untuk bahan kulitnya sendiri meliputi kulit kambing dan kulit
domba dengan tingkat kualitas dan finishing berbeda. Beberapa jenis produk yang dihasilkan oleh Sumber
Leather meliputi jaket, tas, topi, dompet dan aksesoris lainnya seperti gantungan kunci dari bahan kulit.
Perkembangan teknologi informasi selain memudahkan juga menuntut semua aspek untuk bisa
mengimplementasikan dalam rangka bersaing dan meningkatkan nilai jual. E-commerce merupakan salah
satu bentuk penerapan teknologi informasi yang berkembang pesat karena kemanfaatannya sangat efektif.
E-Commerce adalah perdagangan secara elektronik yang mendukung aktivitas pembelian, penjualan, dan
pemasaran produk dengan memanfaatkan teknologi informasi. SumberLeather dipandang perlu untuk
dibantu dibidang penerapan teknologi informasi khususnya penerapan website, apalagi kondisi pandemic
COVID-19 yang sangat berimbas pada UKM.
Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membantu pemasaran dan iklan pada UKM SumberLeather
dalam bentuk Website, adapun metode pelaksanaan dimulai dengan pemaparan tentang website, manfaat
dan pentingnya website terhadap pemasaran, kemudian dilanjutkan pembuatan website sumberleather.com,
mulai dari menyewa hosting, domain dan membangunnya. Dilanjutkan pembuatan modul untuk memanage
website tersebut dan selanjutnya melakukan pelatihan untuk mitra sekaligus praktek untuk mengatur website
dari mitra secara langsung. Hasil dari pengabdian masyarakat ini selain transfer knowledge tentang
pentingnya website untuk pemasaran juga terciptanya website www.sumberleather.com yang selanjutnya
diharapkan mitra dapat mengembangkan sesuai harapannya sehingga bisa memperluas pemasaran dan
meningkatkan omset pendapatanya.
Kata kunci: E-commerce, Website, UKM, Pemasaran
dan Menengah) dengan modal terbatas mereka
dapat menggunakan berbagai jenis market place,
sedangkan bagi UKM dengan modal cukup dapat
membangun website guna mendeskripsikan
produknya secara lebih mendetail.[3]
Sumber Leather merupakan salah satu bentuk UKM
yang bergerak di bidang konveksi dan aksesoris
khususnya yang berbahan dasar kulit. Adapun
untuk bahan kulitnya sendiri meliputi kulit kambing
dan kulit domba dengan tingkat kualitas dan
finishing berbeda. Beberapa jenis produk yang
dihasilkan oleh Sumber Leather meliputi jaket, tas,
topi, dompet dan aksesoris lainnya seperti
gantungan kunci dari bahan kulit.
Pada kondisi pandemic COVID-19 sekarang ini
dirasakan sangatlah berdampak besar terhadap
UKM yang ada berkaitan dengan penjualan produk

1. PENDAHULUAN
Perkembangan pendidikan, teknologi informasi dan
media sosial banyak dimanfaatkan untuk hampir
segala bidang usaha dan aktivitas, mulai dari aspek
pendidikan, perbankan, pemerintahan, kesenian,
telekomunikasi, hukum, sampai pariwisata. ecommerce merupakan salah satu bentuk penerapan
teknologi informasi yang berkembang pesat karena
kemanfaatannya sangat efektif.[1]
E-Commerce atau Electronic Commerce adalah
perdagangan secara elektronik yang mendukung
aktivitas pembelian, penjualan, dan pemasaran
produk
dengan
memanfaatkan
teknologi
informasi.[2]
Minat masyarakat terhadap penerapan e-commerce
pun juga cukup tinggi. Bagi UKM (Usaha Kecil

234

ISSN : 2615-2657

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

ataupun jasanya, “Sumber Leather” merupakan
salah satu UKM yang merasakan langsung dampak
tersebut, dengan menurunnya penjualan produk
yang dratis. Maka dari itu penting bagi UKM untuk
tetap bisa memasarkan produknya, dikarenakan
banyak calon konsumen yang mungkin tidak bisa
lagi sebebas sebelumnya mengakses langsung
kelokasi untuk mencari produk yang diinginkan,
sehingga mengakibatkan pendapatan UKM
menurun dari sebelumnya.
Melihat trend tersebut maka e-commerce berbasis
website bisa digunakan untuk memasarkan dan
mengiklankan produk dari UKM tersebut, sehingga
calon konsumen bisa melihat-lihat produk apa saja
yang ada di “Sumber Leather” dan menjadi tertarik
untuk membelinya.
Berdasarkan permasalah mitra, maka usulan
pengabdian masyarakat ini akan diprioritaskan
untuk masalah yang berkaitan dengan pemasaran
dan iklan. Pada saat ini pemilik yang merangkap
pengrajin dan marketing di Sumber Leather
berdampak pada kurangnya aktivitas pemasaran
produk. Pengusul dan mitra sepakat bahwa
penerapan e-commerce berbasis website adalah
solusi yang tepat. Tujuannya adalah untuk media
pemasaran produk atau mengenalkan produk
kepada masyarakat luas dengan tampilan yang lebih
menarik dan informasi yang lebih lengkap.
Berikut rincian solusi yang ditawarkan oleh
pengusul ditunjukkan seperti pada tabel dibawah
ini.

website dalam dunia usaha. Materi-materi yang
akan bahas ditunjukan pada tabel berikut.
No
1
2
3

2. Implementasi website
Website yang akan dibuat dalam kegiatan
pengabdian masyarakat ini adalah untuk media
pemasaran dan iklan pada Sumber Leather.
Rencana spesifikasi website dapat ditunjukkan
sebagai berikut.
No
1
2
3
4

Masih awam tentang
ilmu website

2

Tidak memiliki website Mengimplementasikan
dan perangkat untuk
website pada Sumber
membuat website
Leather

3

Tidak memiliki
panduan untuk
mengelola website

Tabel 3. Luaran Implementasi Website
Spesifikasi
Detail
Nama domain
www.sumberleather.com
Sewa
hosting Masa 1 tahun
dan domain
Platform CMS
Wordpress
Isi
konten - Home
website
- Profil
- Produk
- Galeri foto
- Kontak

3. Pelatihan dan panduan website
Luaran ini akan menghasilkan modul berupa
panduan dalam mengelola website. Diharapkan
dengan panduan ini, mitra dapat mengelola
website untuk pemasaran dan iklan produk
secara mandiri. Rencana bahasan dalam
panduan mengelola website ditunjukkan seperti
dalam tabel berikut.

Tabel 1. Rincian Solusi yang Ditawarkan Kepada
Mitra
No Permasalahan Mitra Solusi yang ditawarkan
1

Tabel 2. Luaran Pengenalan Website
Materi
Bahasan
Pengenalan Pengertian website dan manfaat
website
website
Contoh
Contoh-contoh website di
website
bidang dunia usaha
Tahapan
Beberapa cara membuat website
membuat
website

Pengenalan tentang ilmu
website untuk pemasaran
produk

Tabel 4. Luaran Pelatihan dan Panduan Website
No
Materi
Bahasan
1
Bagian
Menjelaskan
isi
konten
website
website yang telah dibuat dan
bagaimana
mengupload
produk atau informasi yang
diinginkan.
2
Cara
Menjelaskan cara transaksi
transaksi
yang aman pembelian produk.
3
Perawatan
Menjelaskan
tentang
website
perawatan website agar tetap
update dan bisa diakses.

Pelatihan dan
menyediakan panduan
mengelola website

Adapun tujuan pengabdian masyarakat yang
dilakukan terkait dengan solusi diatas sebagai
berikut:
1. Pengenalan website
Target mengenalkan website ini diharapkan
mitra menjadi faham tentang pentingnya
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2. METODE PELAKSANAAN
Metode
pelaksanaan
kegiatan
pengabdian
masyarakat ini dengan prioritas permasalahan
pemasaran dan iklan digambarkan dalam bentuk
tabel dan diselaraskan dengan permasalahan dan
target luaran dan metode penyelesaian persoalan
dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini
ditunjukkan seperti dalam tabel berikut.
No
1

2

3

No
1

2

Tabel 5. Metode penyelesaian persoalan
Persoalan
Metode Penyelesaian
Masih
awam Menjelaskan
dan
tentang
ilmu menyediakan
modul
website
pengenalan
tentang
website
Tidak
ada Menyediakan perangkat
perangkat untuk website dan menerapkan
membuat website website untuk mitra
Tidak
ada Menyediakan
panduan
panduan
untuk untuk mengelola dan
mengelola
merawat website
website

3

Prosedur kerja untuk mendukung realisasi metode
penyelesaian persoalan dalam kegiatan pengabdian
masyarakat ini ditunjukkan seperti dalam tabel
berikut.

No
1

2

3

Tabel 7. Partisipasi mitra
Persoalan
Partisipasi Mitra
Masih
awam - Mitra membaca modul
yang telah tersedia
tentang
ilmu
website
- Mitra mendengarkan
penjelasan
dari
pengusul
- Mitra
mengajukan
pertanyaan
Tidak
ada - Mitra
menyiapkan
perangkat untuk
segala informasi yang
membuat website
berkaitan
dengan
produknya
Tidak
ada - Mitra membaca modul
panduan
untuk
yang telah tersedia
mengelola
- Mitra mendengarkan
penjelasan
dari
website
pengusul
- Mitra
mencoba
mengelola website
- Mitra
mengajukan
pertanyaan

3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Pada pelaksanaan pengabdian masyarakat ini untuk
mempermudah gambaran alur kegiatan dan
pelaksanaan, maka bisa digambarkan seperti
dibawah ini.

Tabel 6. Prosedur kerja
Persoalan
Prosedur Kerja
Masih
awam - Pengusul
membuat
tentang
ilmu
modul
untuk
website
pengenalan
website
kepada mitra
- Pengusul menjelaskan
isi
modul
dan
menjawab pertanyaan
dari mitra
Tidak
ada - Pengusul menyediakan
perangkat untuk
perangkat
website
membuat website
dengan anggaran yang
telah tersedia
- Pengusul membangun
dan
menerapkan
website
Tidak
ada - Pengusul
membuat
panduan
untuk
modul
untuk
mengelola
mengelola
website
website
yang telah diterapkan
- Pengusul menjelaskan
isi
modul
dan
menjawab pertanyaan
dari mitra

Gambar 1. Alur Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian
masyarakat ini ditunjukkan seperti dalam tabel
berikut.

Hasil pelaksanaan
sebagai berikut:
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1. Penjelasan tentang website dan pentingnya
website untuk pemasaran, dilakukan pada
tanggal 24 September 2020, bersama mitra,
berlokasi di warung enaak, Badegan Bantul
DIY.
Adapun materi yang disampaikan terkait apa itu
website, manfaat website untuk pemasaran,
katalog digital sampai managemen transaksi
penjualan produk yang terekam.

Gambar 4. Modul Pengelolaan Website

Gambar 2. Koordinasi Penjelasan tentang Website

2. Terciptanya website www.sumberleather.com
sudah termasuk sewa hosting dan domain
selama 1 tahun, dengan tampilan yang nantinya
bisa di modifikasi oleh mitra untuk
kedepannya.
Gambar 5. Penyerahan Modul Pengelolaan Website

Selain penyerahan modul pengelolaan website, juga
dilaksanakan pelatihan untuk pengelolaan dan
pengaturan website kepada mitra agar kedepannya
mitra bisa mengatur akan seperti apa websitenya.

Gambar 3. Tampilan Website
www.sumberleather.com

3. Terciptanya modul untuk pengelolaan website
www.sumberleather.com agar kedepan mitra
bisa belajar dan menggunakan modul untuk
mengelola website nya.

Gambar 6. Pelatihan Pengelolaan Website
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Gambar 7. Pelatihan Pengelolaan Website Oleh
Anggota

4. KESIMPULAN
Kesimpulan
pada
pelaksanaan
pengabdian
masyarakat bisa dilaksanakan dengan baik dan
lancar adapun detail kesimpulan dari rumusan
masalah bisa dijabarkan sebagai berikut:
1) Mitra saat ini sudah mulai memahami apa itu
Website dan pentingnya website untuk
pemasaran.
2) Mitra saat ini sudah mempunyai Website
pemasaran Produknya sendiri yang dikelola
sendiri.
3) Mitra sudah mendapatkan modul pengelolaan
website pemasaran produknya agak bisa mengisi
konten dan update produknya.

.

Adapun saran dari pelaksana, semoga mitra rajin
untuk mengupdate produknya, selain juga
menambah informasi terkait produk berbahan kulit
sebagai
konten
pada
Website
www.sumberleather.com

Ucapan Terimakasih
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada:
1. UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA,
yang melalui Lembaga Pengabdian Masyarakat
telah bersedia memberikan bantuan dana
sehingga pengabdian masyarakat ini bisa
berjalan.
2. Mitra
Sumber
Leather
(www.sumberleather.com) untuk ketersediaan
dan kerja samanya, sehingga pelaksanaan
pengabdian masyarakat ini bisa berjalan dengan
baik.
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