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Abstrak
Khasanah Edutoys adalah sebuah usaha penjualan rumahan yang menyediakan beberapa permainan
edukasi untuk anak usia dini. Usaha ini terletak di Dusun Tegalsari, Tlogoadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta.
Khasanah Edutoys didirikan pada tahun 2012 oleh Ibu Uswatun Khasanah. Tujuan utamanya adalah dapat
membersamai tumbuh kembang anak- anak usia dini. Selama ini Khasanah Edutoys menggunakan aplikasi
e-commerce untuk melakukan penjualan seperti contohnya aplikasi Tokopedia dan lain yang sudah marak
lainnya, namun pemanfaatannya belum optimal dan belum aktif. Selain itu usaha rumahan Khasanah
Edutoys juga membagikan informasi produk penjualannya via pesan singkat Whatsapp. Sehingga sangat
sulit untuk melakukan pemesanan produk secara langsung. Berdasarkan permasalahan yang muncul, maka
akan diberikan solusi membangun sistem informasi penjualan, berupa website dan melakukan pelatihan
penggunaan system tersebut. Luaran dari kegiatan ini adalah Aplikasi Website Penjualan Khasanah Edutoys
sebagai bagian dari media promosi agar dapat memperluas area promosi dan penjualan sehingga dapat
meningkatkan kesejahteraan dengan penggunaan teknologi informasi. Luaran lainnya adalah peningkatan
pemahaman dalam menggunakan website tersebut. Hasil akhir dari kegiatan ini secara umum dapat
meningkatkan pertumbuhan ekonomi Usaha Mikro terutama usaha rumahan..
Kata kunci: Website, Penjualan, Promosi, Manajemen
dengan pembayaran transfer, selanjutnya produk
akan dikirim. Komunikasi antara Khasanah Edutoys
dengan customer dilakukan melalui SMS, WA ,
Telpon. Saat ini Khasanah Edutoys belum
mempunyai karyawan. Sehingga untuk melayani
pengiriman sangat kurang efektif. Rata-rata yang
ikut membantu di Khasanah Edutoys merupakan
keluarga dan saudara. Jumlah dari customer yang
sudah berlangganan di Khasanah Edutoys kurang
lebih dari 10 customer yang aktif dan puluhan
pelanggan yang sifatnya pembeli biasa, bukan
pelanggan. Saat ini Khasanah Edutoys hanya Ibu
Uswatun Khasanah yang mengurusi seluruh proses
usaha. Omset dari Usaha Rumahan Khasanah
Edutoys pada satu tahun terakhir ini sebesar empat
puluh juta rupiah.
Khasanah Edutoys melakukan promosi dengan
memasang di pesan Whatsapp dan menggunakan
aplikasi e-commerce yang sudah ada. Namun karena
kurangnya tenaga administrasi, maka kemudian
Khasanah Edutoys menggunakan media sosial
untuk melakukan promosi seperti facebook dan
instagram namun pemanfaatannya belum optimal
dan belum aktif. Saat ini media promosi sangat
membantu untuk memperkenalkan produk usaha

1. PENDAHULUAN
Khasanah Edutoys adalah sebuah usaha
penjualan rumahan yang menyediakan permaianan
untuk anak usia dini. Usaha ini terletak di Dusun
Tegalsari, Mlati, Sleman, Yogyakarta. Khasanah
Edutoys didirikan pada tahun 2012 oleh Ibu
Uswatun Khasah. Latar belakang didirikannya
Usaha rumahan Khasanah Edutoys adalah untuk
memfasilitasi dan membersamai tumbuh kembang
anak-anak usia dini, mendapatkan tambahan
pengetahuan tentang agama(islami) dan ilmu yang
lain.
Sistem kerja Khasanah Edutoys pada awalnya
menyediakan pemainan untuk belajar dan mengenal
untuk anak usia dini. Namun seiring berjalannya
waktu, saat ini konsep dari usaha ini ini hanya
menyediakan produk yang bias digunakan untuk
semua kalangan. Usaha ini juga melayani jual beli
permainan ataupun produk produk islami, sehingga
jika ada orang tua yang ingin belajar (islami) maka
Khasanah Edutoys akan mencarikan produk yang
dikhususkan untuk orang tua atau sesuai dengan
kebutuhan. Untuk proses pembayaran pembelian
produk, Khasanah Edutoys menerapkan sistem
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kepada masyarakat. “Pemasaran adalah sebagai
suatu sistem dari kegiatan-kegiatan yang saling
berhubungan ditujukan untuk merencanakan,
menentukan
harga,
mempromosikan,
mendistribusikan barang dan jasa kepada kelompok
pembeli merupakan inti dari sistem pemasaran
perusahaan, yaitu produk, struktur harga, kegiatan
promosi, dan sistem distribusi.[1] Melalui promosi,
produk usaha akan lebih mudah untuk dikenal oleh
masyarakat. Promosi dapat dilakukan dengan
berbagai cara, salah satunya melalui website.
Teknologi web yang terintegrasi di Internet
memainkan peran yang memungkinkan organisasi
maupun perusahaan memasuki pasar
dengan cara yang mudah, murah dan tanpa batasan
geografis[2]. Promosi menggunakan media internet
ini akan sangat praktis karena saat ini telah banyak
pengguna internet dan informasinya dapat diakses
lebih cepat. Berdasarkan permasalahan yang
muncul, maka akan diberikan solusi membangun
sistem informasi sebagai media promosi, berupa
website dan melakukan pelatihan penggunaan
system tersebut.

Khasanah sekaligus penyerahan secara resmi
website Khasanah Edutoys.
3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Output atau hasil dari pengabdian masyarakat ini
adalah website untuk media promosi penjualan dan
manajemen Khasanah Edutoys. Website sudah
dionlinekan
dengan
domain
www.khasanahedutoys.store dan hosting versi
STELLAR dari namecheap.com. Dengan adanya
website ini usaha rumahan Khasanah Edutoys lebih
mudah mempromosikan produk penjualannya. Dan
manajemen produk dan pesanan dari pelanggan
Khasanah Edutoys.
Website ini juga membantu Ibu Uswatun
Khasanah memanajemen dan mengatur prosuk
pesanan dari pelanggannya yang selama ini
manajemen pesanan masih menggunakan sistem
manual. Tampilan website promosi penjualan
Khasanah Edutoys terdapat pada gambar 1 sampai
dengan gambar 19.

2. METODE PELAKSANAAN
Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat sebagai
berikut:
a. Identifikasi dan analisis
Pada tahap identifikasi dan analisis masalah
mitra, dilakukan melalui wawancara langsung
ke pemilik usaha rumahan untuk mengetahui
permasalahan atau kendala yang dihadapi
seperti pada tabel 1.2. Pada tahapan ini
pengabdi
mengusulkan
solusi
dari
permasalahan yang ada yaitu dengan membuat
sebuah sistem informasi berbasis web sebagai
media penunjang promosi dan manajemen
untuk khasanah edutoys
b. Perancangan
Pada tahap perancangan ini pengabdi
melakukan perancangan untuk membuat sistem
serta pengkodingan berbasis php dan mysql
untuk database hingga terselesaikannya website
dan dapat digunakan selanjutnya.
c. Pengujian
Pengujian dilakukan dengan menguji website,
setelah pengujian dan tidak ada revisi atau
tambahan dari pihak khasanah edutoys maka
website siap untuk dionlinekan dengan url yaitu
www.khasanahedutoys.store
d. Implementasi
Pada tahap implementasi, dilakukan dengan
memberikan pelatihan ke pemilik usaha
rumahan Khasanah Edutoys yaitu ibu Uswatun

Gambar 1. Tampilan Halaman Utama website.
Pada Gambar 1 merupakan tampilan halaman utama
website Khasanah Edutoys yang menampilkan menu
bagian header yang terdiri dari home, panduan
belanja, tentang kami, login, daftar. Seblah kiri ada
sidebar kategori untuk memudahkan pengunjung
memilih kategori yang diinginkan. Sebelah sidebar
kanan website ada keranjang belanja, kontak,
Informasi rekening, dan statistik pengunjung.Pada
tampilan ini juga terdapat 3 slider yaitu produk
unggulan khasanah Edutoys.
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Gambar 2. Tampilan Slider 1
Pada Gambar 2 terdapat slider yang berisi produk
unggulan mainan edukasi untuk anak anak “magic
projector”

Gambar 5. Tampilan Halaman Panduan belanja
Pada Gambar 5 berisi tentang tatacara penduan
belanja pada khasanah edutoys. panduan sudah
disusun sedemikian rupa untuk mempermudah
pelanggan untuk berbelanja. Halaman ini sajikan
guna mengatasi beberapa pelanggan yang kurang
memahami cara-cara yang dilakukan untuk
melakukan pemesanan di khasanah edutoys.
Harapan dengan adanya halaman ini pelanggan baru
tidak kesulitan untuk melakukan pemesanan pada
khasanah edutoys.

Gambar 3. Tampilan Slider 2
Pada Gambar 3 terdapat slider yang berisi buku
cerita anak dan beberapa permainan yang laris
dijual.

Gambar 4. Tampilan Footer
Pada Gambar 4 adalah tampilan footer pada
halaman utama khasanahedutoys.store adapun yang
ditampilkan pada footer adalah testimoni dari
pelanggan yang diharuskan login terlebih dulu untuk
bisa memberikan testimoni. Selanjutnya pada bagian
tengah ada polling yang berkaitan dengan pelayanan
khasanah edutoys, dan bisa diganti dengan polling
lain oleh administrator, misalnya pengadaan
promo,atau giveaway. Terakhir adalah halaman
fanspage, ketika pengunjung meng-klik akan
diarahkan langsung ke halaman fanspage khasanah
edutoys. Halaman ini bisa dikustomisasi menjadi
halaman lain, seperti facebook, instagram, dll.
Tujuan penambahan footer fanspage adalah untuk
memperluas lagi jaringan dan customer.

Gambar 6. Tampilan Tentang Kami
Pada Gambar 6 terdapat menu tentang kami, berisi
informasi dan visi misi dari khasanah edutoys.
halaman ini bisa dirubah dari administrator jika
ingin memberikan informasi tentang karir dan
lowongan pekerjaan.
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Gambar 9. Tampilan Detail Produk
Pada Gambar 9 merupakan salah satu contoh
tampilan halaman detail produk yang dijual
khasanah edutoys. tampilan ini memberikan
deskripsi lebih lanjut tentang produk yang dijual.

Gambar 7. Tampilan Halaman Daftar
Pada Gambar 7 merupakan tampilan halaman daftar
pelanggan baru khasanah edutoys. Adapun halaman
ini di peruntukkan bagi pelanggan yang belum
memiliki akun untuk login ke website khasanah
edutoys. Halaman ini berisikan data diri dan alamat
pelanggan yang nantinya digunakan untuk
pengiriman pesanan oleh admin. Halaman daftar
juga diberikan kode capca sederhana untuk
menghindari ancaman/ serangan cyber (sql
injection).

Gambar 10. Tampilan Keranjang belanja
Pada Gambar 10, pelanggan dapat melihat produk
yang telah dimasukkan pada keranjang belanja. pada
menu ini pengunjung dapat menentukan jumlah
yang akan dibeli dan pada bagian bawah pelanggan
akan disajikan pilihan untuk lanjut belanja atau
check out untuk membayar tagihan yang harus
dibayar.

Gambar 8. Tampilan Detail Akun Pelanggan
Pada Gambar 8 merupakan salah satu contoh
tampilan Utama akun pelanggan yang sudah login.
Pada halaman ini, pelanggan juga mendapati menu
baru setelah pelanggan login, yaitu tagihan, pesan
dan testimoni.

Gambar 11. Tampilan Halaman Tagihan
Gambar 11 merupakan tampilan halaman tagihan
dengan status didalamnya, status belum lunas berarti
pelanggan diharuskan untuk membayar sejumlah
yang tertera pada detail tagihan, setelah transfer
pelanggan diharapkan untuk melakukan konfirmasi
dengan mengklik konfirmasi dan mengupload struk/
bukti transaksi.
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Gambar 12. Tampilan Menu Administrasi

Gambar 15. Tampilan Menu Kelola Pesanan

Pada Gambar 12 merupakan menu kelola
administrasi, di halaman login administrasi ini bisa
melakukan beberapa hal, antara lain, pengelolaan
pesanan, member/pelanggan, testimoni, pesan,
pengaturan poling, pengaturan toko.

Pada Gambar 15 merupakan menu kelola pesannan,
pihak admin bisa melihat pesanan masuk dengan
status lunas maupun belum lunas. Status akan
berubah menjadi lunas jika pemesan/ pelanggan
sudah mentransfer sejumlah tagihan yang harus
dibayarkan dan mengupload bukti berupa struk/
bukti transfer. Kolom konfirmasi digunakan untuk
merubah status pengiriman barang ke pelanggan.

Gambar 13. Tampilan Menu Kelola
Pada Gambar 13 merupakan menu kelola, pada
menu ini ada sub menu yaitu kategori dan produk.
administrator bisa menambah dan mengurangi
kategori sesuai yang diinginkan. penambahan
produk juga dilakukan di sub menu kelola yang
ditampilkan pada gambar 15

Gambar 16. Tampilan Menu Kelola Member
Pada Gambar 16 merupakan menu kelola member
yang dapat digunakan admin untuk mengelola
member atau pelanggan dari khasanah edutoys. Pada
halaman ini, admin dapat mengedit dan menghapus
member atau pelanggan dari khasanah edutoys.

Gambar 14. Tampilan Menu Kelola Produk
Pada Gambar 14 merupakan menu kelola produk,
dimana semua produk yang dijual di khasanah
edutoys bisa ditambahkan melalui sub menu kelola
produk. di sub menu ini, pengelola bisa menentukan
harga, deskripsi, dan stok barang.

Gambar 17. Kegiatan Pelatihan 1
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Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat
kepada admin web Khasanah Edutoys dan selaku
pemilik usaha/ mitra dapat disimpulkan sebagai
berikut :
1. Penggunaan teknologi informasi dan komputer
berupa website sebagai media promosi dan
manajemen sangat penting dan dibutuhkan.
2. Penggunaan media website sangat membantu
untuk promosi dan manajemen khasanah edutoys
selaku mitra
Saran bagi pembaca untuk meneruskan kegiatan
pengabdian di mitra kami adalah :
1. Pembuatan menu laporan keuangan untuk dapat
memonitoring penjualan.
2. Pembuatan menu laporan penjualan bulanan,
tahunan untuk bisa memetakan produk apa yang
laris dipasaran.
3. Pemberian koneksi internet untuk mengakses
secara cepat
4. Pelatihan lanjutan untuk inovasi lebih lanjut yang
dibutuhkan oleh mitra.

Gambar 18. Kegiatan Pelatihan 2
Pada Gambar 17 dan 18 adalah hasil dokumentasi
saat pelatihan di Khasanah Edutoys bersama Ibu
Uswatun Khasanah. Pengabdi menjelaskan halaman
utama website, halaman pelanggan, dan halaman
admin yang nantinya akan dikelola oleh Ibu
Uswatun Khasanah. Pada halaman admin terdapat
beberapa menu kelola yaitu kelola data, kelola
informasi. Halaman ini nantinya digunakan untuk
mengatur konten dari website, serta pengaturan lailn
seperti perubahan data toko, dll. Setelah itu Ibu
Uswatun Khasanah mencoba mengoperasikan
website, mencoba beberapa menu yang ada di
website.
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Civitas
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Gambar 19. Kegiatan Pelatihan 3
Pada Gambar 19 adalah hasil dokumentasi serah
terima website dan dokumen pendukung ke pemilik
usaha yaitu Ibu Uswatun Khasanah selaku pemilik
Khasanah Edutoys setelah berakhirnya pelatihan
penggunaan website.
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