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Abstrak
Dunia digital akan menjadi pembahasan penting bagi seluruh aktivitas manusia, termasuk didalamnya
adalah aktivitas bisnis. Beberapa indikator yang bisa digunakan saat ini antara lain naiknya pengeluaran
iklan digital, pertumbuhan kepemilikan smartphone yang menyediakan kemudahan akses internet, perbaikan
infrastruktur telekomunikasi dalam rangka peningkatan kualitas akses data, serta diluncurkannya layanan
4G. Menurut data Facebook, 74% pengguna internet di Indonesia menggunakan perangkat mobile [6].
Mitra pengabdian ini adalah Komunitas YukNgaji Yogyakarta. Fokus kegiatan komunitas ini pada
pembinaan anak muda melalui berbagai kegiatan yang bermuara pada ketaatan kepada perintah agama.
Pengurus Komunitas YukNgaji Yogyakarta saat ini memiliki divisi bisnis yang secara struktural berada
dalam supervisi ketua komunitas YukNgaji Yogyakarta. Aktivitasnya menjalankan usaha perdagangan
berbagai produk merchandise komunitas YukNgaji. Berdasarkan hasil diskusi bersama Pengurus Komunitas
YukNgaji Yogyakarta didapatkan fakta perlunya perbaikan-perbaikan berupa inisiasi kegiatan yang dapat
memberikan pengetahuan yang lebih baik terutama terkait pemasaran dan pencatatan transaksi keuangan.
Untuk itu pengabdian ini akan melakukan kegiatan penyampaian materi tentang pencatatan transaksi
keuangan dan pemasaran melalui media pemasaran daring. Dengan adanya kegiatan ini harapannya dapat
membantu divisi bisnis Komunitas YukNgaji dalam pengelolaan usahanya agar semakin baik
Kata kunci: keuangan, transaksi, pemasaran daring
1. PENDAHULUAN

dengan calon konsumen. Jadi disamping
memudahkan pebisnis untuk memantau dan
menyediakan segala kebutuhan dan keinginan calon
konsumen, pemasaran ini juga dapat memudahkan
bagi calon konsumen secara mandiri untuk mencari
dan mendapatkan berbagai informasi produk tanpa
adanya batasan geografis maupun waktu.
Komunitas YukNgaji adalah Sebuah komunitas
dakwah yang fokus kegiatannya pada pembinaan
generasi muda muslim melalui berbagai kegiatan
yang muaranya pada ketaatan anggotanya kepada
perintah agama. Pengurus Komunitas YukNgaji
Yogyakarta saat ini memiliki divisi bisnis yang
secara struktural berada dalam supervisi ketua
komunitas YukNgaji Yogyakarta. Aktivitas divisi
bisnis ini adalah menjalankan usaha perdagangan
berbagai produk merchandise komunitas YukNgaji.
Berdasarkan hasil diskusi bersama Pengurus
Komunitas YukNgaji Yogyakarta didapatkan fakta
bahwa usaha penjualan dan pencatatan transaksi
yang sudah berjalan belum dilakukan secara
optimal. Oleh karena itu perlu adanya perbaikanperbaikan berupa inisiasi kegiatan yang dapat

Pesatnya perkembangan teknologi, dunia digital
dan internet memberi imbas pada dunia pemasaran.
Tren pemasaran di dunia saat ini beralih menjadi
serba digital dalam jaringan (daring). Strategi
pemasaran daring dengan memanfaatkan ekosistem
digital dan internet ini dinilai lebih prospektif
karena memberikan kemudahan dari sisi kecepatan
dan kepraktisan bagi para calon pelanggan
potensial untuk memperoleh segala macam
informasi mengenai produk maupun saat
bertransaksinya. Dunia digital saat ini tak lagi
hanya sekedar menghubungkan orang dengan
perangkat, namun juga orang dengan orang lain di
seluruh penjuru dunia.
Pemasaran daring merupakan proses pengenalan
produk atau servis kepada konsumen yang potensial
melalui media digital secara online dengan
memanfaatkan berbagai sarana, salah satunya
adalah marketplace Pemasaran ini terdiri dari
pemasaran interaktif dan terpadu memudahkan
interaksi antara produsen, perantara di pasar,
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memberikan pengetahuan lebih luas dan lebih baik
terutama terkait pemasaran dan pencatatan transaksi
keuangan. Untuk itu pengabdian ini akan
melakukan
kegiatan
Penyampaian
materi
pencatatan transaksi keuangan dan pemasaran
melalui media pemasaran daring. Dengan adanya
kegiatan ini harapannya dapat membantu divisi
bisnis Komunitas YukNgaji dalam pengelolaan
usahanya dengan lebih baik.
Dalam upaya pemasaran produknya, divisi bisnis
komunitas ini mengikuti berbagai macam kegiatan
yang diselenggarakan oleh komunitas induknya.
Sistem pemasaran yang dilakukan langsung ke
konsumen yang datang berkunjung saat komunitas
YukNgaji mengadakan acara yang berada di sekitar
kota Yogyakarta. Usaha ini membuat berbagai
macam produk merchandise yang bertemakan
semangat anak muda dalam menjalankan perintah
agama. Produk yang dijual tersebut merupakan
produk yang dibuat oleh mitra ini sendiri. Usaha
perdagangan
yang
dijalankan
ini
masih
menggunakan manajemen usaha sederhana yang
belum mengadopsi sistem manajemen maupun
standar akuntansi modern. Sehingga pencatatan
keuangan belum dilakukan sebagaimana mestinya,
padahal dengan pembukuan yang baik akan dapat
memudahkan dalam pengambilan berbagai
keputusan yang tepat demi masa depan usaha.
Seiring dengan arus persaingan membuat usaha
rintisan harus mampu menghadapi tantangan
global, seperti meningkatkan inovasi produk dan
jasa, pengembangan sumber daya manusia dan
teknologi, serta perluasan area pemasaran.
Peningkatan tersebut adalah kunci dari keunggulan
kompetitif yang seharusnya dimiliki oleh usaha
rintisan maupun UMKM.

masalah pada mitra dan aspek tersebut dianggap
penting untuk meningkatkan keunggulan kompetitif
mitra. Solusi yang dilakukan dalam pelaksanaan
yang kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah
dengan menggunakan media pelatihan dan
penyampaian materi. Kegiatan pelatihan bertujuan
untuk meningkatkan kapasitas manajerial berupa
kemampuan dan ketrampilan mitra dalam aspek
pemasaran dan pembukuan. Pelatihan dan
penyampaian tersebut juga bertujuan untuk
membentuk kesadaran mitra mengenai pentingnya
pembukuan yang rapi serta pemasaran yang
inovatif sehingga dapat memperoleh lebih banyak
kesempatan dengan bertambah luasnya daerah
pemasaran usaha mitra, sehingga pada gilirannya
bebagai perbaikan yang terjadi perlahan akan
meningkatkan pendapatan sebagai mana yang telah
dialami pada kegiatan-kegiatan pengabdian (IbM)
sebelumnya [3][5][1].
Pendahuluan Berdasarkan analisis situasi yang
dikemukakan diatas, maka dapat diambil
permasalahan prioritas mitra yaitu sebagai berikut:
a. Mitra sudah melakukan pencatatan transaksi
keuangan, namun dirasa masih belum memiliki
metode pencatatan transaksi keuangan dan
pelaporan keuangan yang baik yang mengadopsi
sistem manajemen modern.
b. Aspek pemasaran yang belum digarap secara
serius, terbukti dengan hasil penjualan yang
dihasilkan sampai saat ini masih terfokus pada
penjualan offline, sehingga masih terbuka
kesempatan untuk mendapatkan ceruk pasar lain
apabila penjualan dilakukan dengan media
pemasaran daring.
Berdasarkan analisis situasi yang dikemukakan
diatas, maka dapat dirumuskan tujuan prioritas dari
kegiatan ini yaitu sebagai berikut:

Gambar 1. Gerai Penjualan Mitra

a. Mitra dapat memiliki pengetahuan tentang
metode pencatatan transaksi keuangan dan
pelaporan keuangan yang baik yang mengadopsi
sistem manajemen modern.
b. Mitra
dapat
memaksimalkan
potensi
pemasaran yang dilakukan dengan melakukan
kegiatan pemasaran secara daring memanfaatkan
penggunaan marketplace yang tersedia, sehingga
terbuka kesempatan untuk mendapatkan ceruk
pasar lain karena penjualan dilakukan dengan
media pemasaran daring.

Mengacu pada keadaan tersebut maka kegiatan
pengabdian masyarakat ini menargetkan pada
perbaikan aspek-aspek yang teridentifikasi sebagai

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, maka
diharapkan dapat memiliki memiliki manfaat dan
dampak sebagai berikut:
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a. Mitra dapat mengimplementasikan metode
pencatatan transaksi keuangan dan pelaporan
keuangan yang baik yang sudah mengadopsi
sistem manajemen modern.
b. Pencatatan transaksi keuangan dan pelaporan
keuangan yang baik dapat dilakukan secara lebih
tertib dan konsisten.
c. Mitra dapat menjaring konsumen potensial
secara lebih banyak dan mendapatkan ceruk pasar
yang lain karena penjualan dilakukan dengan
metode pemasaran yang sudah berjalan ditambah
dengan
media
daring
sehingga
dapat
memaksimalkan kegiatan pemasarannya.

YukNgaji Yogyakarta, yaitu dengan memberikan
penyampaian materi pencatatan transaksi keuangan
dan laporan keuangan.
2. Penulis melakukan koordinasi mengenai
metode pelatihan yang akan diberikan kepada
mitra, dan waktu pelaksanaan.
3. Penulis melakukan pengabdian dengan
susunan acara kegiatan pertama: pembukaan,
pelaksanaan pengabdian, yaitu penyampaian materi
pencatatan transaksi keuangan dan laporan
keuangan. Susunan acara kegiatan kedua:
pembukaan, pelaksanaan pengabdian, yaitu
pelatihan dan pendampingan kepada mitra untuk
mengimplementasikan pemasaran dan penjualan
produk memakai media pemasaran daring.
4. Penulis membuat laporan pengabdian dan
menyerahkan kepada LPM Universitas Amikom
Yogyakarta.

2. METODE PELAKSANAAN
Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan pada hari
minggu tanggal 12 Mei 2019. Kegiatan ini
diselenggarakan bekerjasama dengan Pengurus
Komunitas YukNgaji Yogyakarta. Kegiatan
pengabdian ini merupakan kegiatan pertama yang
akan dilakukan tim di komunitas ini. Fokus
pengabdian yang dilakukan adalah edukasi dan
pelatihan kepada pengurus divisi bisnis komunitas
(mitra) agar dapat melakukan promosi dan
penjualan melalui media pemasaran daring yang
dipilih oleh mitra. Kegiatan lainnya adalah
penyampaian materi metode pencatatan transaksi
keuangan secara modern. Kegiatan ini dilaksanakan
di Jl. Pandega Marta No. 508, Pogung Lor,
Sinduadi, Mlati, Sleman Yogyakarta.

Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan
6 tahap sebagai berikut :
1. Berdiskusi mengenai kondisi usaha yang
sedang dijalankan oleh mitra.
2. Melihat pencatatan transaksi keuangan yang
selama
ini
dilakukan
dengan
cara
mensimulasikannya.
3. Memberikan saran dan masukan terkait
pencatatan transaksi keuangan yang sudah
dilakukan sebelumnya.
4. Memberikan pengarahan cara melakukan
pencatatan transaksi keuangan sederhana.
5. Memberikan gambaran dan pemahaman
mengenai promosi dan berjualan produk
menggunakan media pemasaran daring.
6. Memberikan pelatihan dan pendampingan
kepada
mitra
untuk
mengimplementasikan
pemasaran dan penjualan produk memakai media
pemasaran daring.

Berdasarkan solusi yang ditawarkan pada bab
sebelumnya, terdapat 2 hal yang perlu diperhatikan
dalam menyusun metode pelaksanaan pelatihan.
Pertama adalah metode tahapan kegiatan pelatihan,
kedua adalah metode pelaksanaan pelatihan.
Metode tahapan kegiatan
tahap sebagai berikut :

pelatihan dilakukan 4

3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Ketua tim pengusul melakukan survey dan
berkoordinasi dengan Ketua Komunitas YukNgaji
Yogyakarta mendiskusikan masalah terkait
program pengabdian yang akan dilaksanakan. Pada
tahapan ini diperoleh keterangan bahwa kegiatan
pencatatan transaksi keuangan sampai saat ini
masih belum efektif. Pencatatan transaksi keuangan
belum dapat dilakukan secara rutin sehingga posisi
keuangan usaha tidak dapat dipantau sewaktuwaktu. Laporan penjualan yang seharusnya menjadi
petunjuk sisa stok produk juga belum dapat dicatat
secara rapi sehingga perencanaan pembelian bahan
baku menjadi terhambat. Dari hasil diskusi tersebut
penulis mengusulkan program pencatatan transaksi
keuangan untuk pengurus divisi bisnis Komunitas

Pelaksanaan kegiatan pada tanggal 12 Mei 2019
dibagi menjadi dalam 2 tahapan kegiatan yaitu
kegiatan pertama adalah penyampaian materi
pencatatan transaksi keuangan dan laporan
keuangan yang dimulai dengan diskusi mengenai
kondisi usaha yang dijalankan oleh mitra.
Selanjutnya pada kegiatan kedua, penulis
memberikan gambaran dan pemahaman mengenai
kesempatan yang dapat dimanfaatkan dengan
berpromosi dan berjualan produk menggunakan
media pemasaran daring. Sama halnya dengan
kegiatan pertama, pada kegiatan kedua ini juga
akan dilakukan pelatihan dan pendampingan
kepada
mitra
untuk
mengimplementasikan
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pemasaran dan penjualan produk memakai media
pemasaran daring. Kegiatan kedua ini di lanjutkan
dengan pengunggahan produk yang dijual ke media
pemasaran daring yang dipilih.

penggunaannya oleh mitra. Kartu ini dipergunakan
untuk setiap barang, baik berupa bahan pembantu
maupun barang jadi. Model Kartu Stok/Persediaan
sebagaimana contoh berikut ini.

Kegiatan pertama berupa penyampaian materi
pencatatan transaksi keuangan dan laporan
keuangan dikenalkan beberapa hal yang sifatnya
teknis pencatatan khususnya berkaitan dengan
akuntansi, misalnya mengelompokkan dokumendokumen, merapihkan dokumen, menyimpan
dokumen dan sebagainya. Beberapa hal yang
dilaksanakan yaitu:
a. Mengenalkan konsep akuntansi dan hasil dari
kegiatan akuntansi
Dimulai dengan proses mengidentifikasi kejadian
ekonomi mengajarkan bahwa dalam suatu bisnis,
kejadian ekonomi yang dimulai dari membeli
sesuatu sampai dengan menjual dan menjadi uang
kembali. Sedangkan kegiatan pencatatan adalah
mencatat seluruh bukti-bukti kejadian ekonomi.
Dalam hal mencatat bukti-bukti ini, dijelaskan
bahwa semua transaksi harus disertai dengan buktibukti yang dapat dipertanggung jawabkan.

KARTU STOK
:
:
:

Nama Barang
Satuan
Harga
No

Tanggal

Keterangan

Debet

Kredit

Saldo

Nilai

Saldo Awal

d.

Membuat Laporan Stok atau Persediaan
Setelah pembuatan Kartu Stok, maka langkah
selanjutnya adalah menjelaskan cara untuk
membuat laporan stok atau persediaan. Laporan ini
dibuat setiap akhir bulan dan merupakan
rekapitulasi dari setiap jenis persediaan yang telah
dibuatkan Kartu Stoknya. Laporan Stok atau
Persediaan ini dibuat baik untuk persediaan barang
yang dijual oleh mitra. Beberapa barang yang dijual
oleh mitra dilakukan dengan cara jual titip
(konsinyasi), untuk itu mitra harus mempunyai
Laporan Stok atau Persediaan Barang. Model
Laporan Stok atau Persediaan Barang Jadi yang
dibuatkan adalah sebagai berikut ini.

b.

Membuat Buku Kas
Buku Kas dibuat dalam bentuk 4 kolom, terdiri
atas Keterangan, Debet, Kredit dan saldo. Setiap
transaksi dimasukkan ke dalam buku kas. Dengan
membuat buku kas tersebut, sekaligus dapat
membaca saldo kas untuk setiap akhir bulan
tertentu.
Dalam prakteknya formulir ini dibuat dalam
bentuk softcopy dengan menggunakan program
Microsoft Excel. Format pembuatan Buku Kas
adalah sebagai berikut.

LAPORAN STOK/PERSEDIAAN
Bulan :
Kode

Nama

Model

Ukuran

Kwantitas

HPP

Produk

BUKU KAS
Bulan:
Tanggal

Keterangan

Debet

Kredit

Saldo

Saldo Awal

e.

Mengajarkan penyusunan Laporan Keuangan
Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah
untuk memberikan informasi tentang posisi
keuangan, kinerja, arus kas dan informasi lainnya
yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan
dalam rangka membuat keputusan ekonomi [2].
Laporan keuangan yang sudah berhasil dibuat pada
saat kegiatan oleh mitra dan penulis adalah berupa
Neraca per 30 April 2019 yang dapat dijadikan
dasar sebagai penyusunan laporan keuangan
berikutnya.
Dalam neraca mitra dijelaskan bahwa di dalam
Laporan Keuangan Neraca berisi elemen pokok
berupa: Aset, Hutang dan Ekuitas. Aset merupakan

Saldo Akhir
c.

Membuat Kartu Stok atau Persediaan
Pengelolaan persediaan penting diperhatikan
karena jika terjadi jumlah persediaan terlalu tinggi,
maka dapat merugikan perusahaan. Mitra kerja
belum memiliki secara spesifik Kartu Stok atau
Persediaan. Oleh karena itu dalam penyampaian
materi, dibuatkan Kartu Stok atau Persediaan yang
sifatnya sederhana dan dapat dimengerti
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sumber daya ekonomis yang dimiliki oleh
perusahaan. Hutang merupakan salah satu sumber
perolehan dana yang dimiliki mitra. Sedangkan
ekuitas merupakan sumber perolehan dana yang
berasal dari setoran pemilik dan akumulasi
laba/rugi yang dihasilkan.

mitra valid. Selain data diatas, mitra juga diminta
untuk menuliskan alamat media sosialnya dan atau
alamat email yang masih aktif. Langkah ini diakhiri
dengan memilih opsi Daftar.
c. Registrasi Penjual
Apabila langkah sebelumnya telah berhasil
dilakukan oleh mitra, maka oleh marketplace akan
dikirimkan konfirmasi berupa pesan singkat
maupun melalui email mitra. Sampai langkah ini
selesai dilakukan maka mitra sudah terdaftar dan
memiliki akun di marketplace tersebut. Pada
kegiatan ini mitra telah berhasil terdaftar
menggunakan
akun
dengan
nama
yukngajijogjamerch.
d. Pengaturan Toko
Tahap terakhir sebelum mitra dapat melakukan
usaha penjualannya adalah dengan melakukan
langkah pengaturan toko. Dalam tahap ini mitra
dipandu untuk melakukan pengisian profil toko
yang akan dibuka. Deskripsi toko ini meliputi
gambar, deskripsi toko, logo maupun banner.
Kolom lainnya yang diminta untuk diisikan adalah
alamat, jasa pengiriman dan rekening bank.

Kegiatan kedua dari kegiatan pengabdian ini
penulis memberikan pelatihan dan pendampingan
kepada
mitra
untuk
mengimplementasikan
pemasaran dan penjualan produk memakai media
pemasaran daring. Kegiatan kedua ini di lanjutkan
dengan pengunggahan produk yang dijual ke media
pemasaran daring yang dipilih oleh mitra yaitu pada
marketplace Shopee.
Platform perdagangan Shopee adalah sebuah
aplikasi yang bergerak dibidang jual beli secara
online dan dapat diakses secara mudah dengan
menggunakan smartphone. Platform aplikasi ini
dianggap memudahkan mitra dalam melakukan
kegiatan penjualan barang secara daring tanpa
harus menggunakan perangkat komputer karena
cukup menggunakan smartphone., Shopee akan
menawarkan berbagai macam produk-produk
fashion hingga produk untuk kebutuhan sehari-hari.
Tahapan dalam kegiatan kedua ini dapat
digambarkan dalam diagram berikut ini.

4. KESIMPULAN
Penutup Penggunaan teknologi digital telah
memengaruhi semua aspek kegiatan manusia,
termasuk pemasaran. Pemasaran menggunakan
media daring digunakan untuk memperoleh
konsumen baru, membangun preferensi mereka,
promosi produk dan merek, memelihara konsumen
yang sudah ada, serta meningkatkan penjualan yang
dapat meningkatkan keuntungan bisnis. Media
daring memungkinkan pembeli memperoleh
seluruh informasi mengenai produk dan
bertransaksi melalui media internet, dan
memungkinkan penjual untuk memantau dan
menyediakan kebutuhan serta keinginan calon
pembeli tanpa batasan waktu dan geografis. Media
daring juga merupakan cara komunikasi dua arah
yang dapat menimbulkan awareness masyarakat
terhadap produk dan merek tertentu. Platform
media daring yang sering digunakan untuk digital
marketing adalah marketplace seperti Bukalapak,
Tokopedia, maupun Shopee serta media
sosialseperti Facebook dan Instagram.
Namun seperti yang terjadi di negara ini, umumnya
perubahan perilaku pemasaran dari konvensional ke
digital tidak diimbangi oleh kemampuan pelaku
usaha rintisan dalam menggunakan digital
marketing, padahal pelaku usaha rintisan inilah
yang diharapkan dapat memacu perekonomian
Indonesia ke arah yang lebih baik. Pemanfaatan
konsep pemasaran daring berbasis teknologi digital

Gambar 2. Alur Pembuatan Akun Mitra

a.

Pendaftaran Akun
Pada langkah awal ini penulis memberikan
panduan untuk masuk ke alamat web marketplace
yang sudah dipilih di browser dengan alamat
https://shopee.co.id/. Setelah halaman terbuka maka
penulis memandu mitra untuk memilih opsi daftar
yang ada pada tampilan web marketplace
b. Verifikasi
Langkah berikutnya adalah mitra diminta
memasukkan beberapa data terkait nomor telepon,
username, password dan konfirmasi password
untuk kepentingan verifikasi yang akan dilakukan
oleh marketplace untuk memastikan bahwa data
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inilah yang menjadi harapan bagi pebisnis rintisan
untuk berkembang menjadi kekuatan ekonomi.
Bisnis rintisan dapat menggunakan media sosial
sebagai sarana digital marketing. Media daring
seperti marketplace maupun media sosial ini
dianggap mampu untuk berkompetisi di tengah era
disrupsi saat ini karena selain biaya yang murah
dan tidak terlalu diperlukannya keahlian khusus
dalam melakukan inisiasi awal.

berinteraksi dan berbagi tips dan trik mengenai
digital marketing
Ucapan Terimakasih
Alhamdulillah, segala puji syukur kami panjatkan
kepada Allah subhanahu wata'ala, Tuhan semesta alam
karena telah memberikan segala kenikmatan sehingga
kegiatan pengabdian dan laporan pengabdian kepada
masyarakat ini dapat terselesaikan. Ucapan terimakasih
juga kami haturkan kepada pihak yang telah membantu
kami terutama dari Direktorat Lembaga Pengabdian
Masyarakat Universitas Amikom Yogyakarta. Semoga
segala amal baik ini mendapatkan ridhoNya. Aamiin

Dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana
telah diuraikan pada bagian sebelumnya, hasil yang
diperoleh dalam kegiatan ini adalah:

Daftar Pustaka

1. Dapat membantu mitra kegiatan dalam
mendata seluruh aktivitas perusahaan yang
berkaitan dengan keuangan perusahaan.
2. Dapat membuatkan berbagai laporan yang
dibutuhkan oleh mitra kegiatan yaitu Laporan Buku
Kas, Kartu Stok atau Persediaan, Laporan
Persediaan, dan penyusunan laporan keuangan awal
berupa Neraca.
3. Mitra kerja dapat memaksimalkan potensi
pemasaran yang dilakukan dengan melakukan
kegiatan pemasaran secara daring dengan
memanfaatkan penggunaan marketplace yang
tersedia, sehingga terbuka kesempatan untuk
mendapatkan ceruk pasar lain karena penjualan
dilakukan dengan media pemasaran yang berbeda
dengan yang sudah berjalan.

[1] Afifah, dan Suryani, Yosi (2016) Serundeng Ubi
Sebagai Salah Satu Peluang Usaha dalam
Meningkatkan Pendapatan Keluarga; Studi Kasus
Pada Usaha Marisa di Kota Padang. Jurnal
Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 22. No.3.
[2] Bank Indonesia, 2018, Pedoman Akuntansi
Pesantren, Departemen Ekonomi dan Keuangan
Syariah Bank Indonesia, Jakarta.
[3] Irawan, Yeni; Diana; dan Marlina (2016)
Optimalisasi Produksi dan Pemasaran Aksesoris
Jilbab Dari Kain Perca di Desa Tambon Baru
Kabupaten Aceh Utara. Jurnal Pengabdian Kepada
Masyarakat Vol. 22. No 3.
[4] Shopee.co.id (2019, November 9).Bagaimana cara
berjualan di Shopee. Diakses pada 9 November
2019, dari https://help.shopee.co.id/s/article/hcBagaimana-cara-berjualan-di-Shopee.
[5] Sulila, Ismet (2016) Pemberdayaan Masyarakat
Melalui Peningkatan Kapasitas Manajemen dan
Mutu Pada Kelompok Kerajinan Karowo di Desa
Bongo Kabupaten Gorontalo. Jurnal Pengabdian
Kepada Masyarakat Vol. 22. No.3.
[6] Utomo, R. M. (2016, October 20). Pemanfaatan
digital marketing di Indonesia masih minim.
Diakses
pada
9
April
2019,
dari
http://m.metrotvnews.com/teknologi/newsteknologi/GNGyEMrk-pemanfaatan-digitalmarketing-di-indonesia-masih-minim.

Berdasarkan pelaksanaan pengabdian yang telah
dilakukan, terdapat beberapa saran yang bisa
diberikan antara lain yaitu:
1. Mitra merupakan komunitas yang secara aktif
dalam melakukan kegiatan yang di dalamnya ada
kegiatan bisnis dalam rangka menunjang kegiatan
utamanya. Oleh karena itu mitra perlu dibekali
dengan
kemampuan
lain
terutama
yang
berhubungan dengan laporan keuangan lainnya.
2. Perlu diadakan pelatihan terkait pengoptimalan
dan pemanfaatan fungsi media daring dalam rangka
untuk menarik pengunjung dan pembeli serta untuk
meningkatkan penjualan.
3. Postingan perlu dilakukan secara rutin dengan
memanfaatkan moment yang spesial.

.

Selain itu, perlu dukungan dari pemerintah
contohnya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah (UKM) bekerja sama dengan
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan
Kebudayaan
mengadakan
pelatihan-pelatihan
semacam ini, sehingga dapat membuat komunitas
bagi para pelaku usaha rintisan untuk saling
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