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Abstrak
Setiap usaha menjadikan produk merupakan asset yang paling penting, sehingga menjadi perhatian dari
setiap pemilik usaha. Produk kerajinan memiliki pangsa pasar tersendiri dan memiliki tingkat kejenuhan
yang juga tinggi. Sanggar Tirtomadu merupakan produksi kerajinan terutama kerajinan kain perca dengan
unggulan produk adalah keset kain dan pernak-pernik dapur. Produk yang dihasilkan oleh Sanggar
Tirtomadu beragam dan berkualitas, serta telah dipasarkan ke beberapa wilayah. Namun seiring
berjalannya waktu produk tersebut mulai mengalami penurunan pembelian. Penurunan ini perlu disikapi
dalam pengertian penurunan potensial yang harus dilakukan perubahan strategi produksi, Diversifikasi
produk perlu dilakukan untuk menemukan pasar baru. Produk tambahan yang dapat dilakukan adalah
produk edukasi dan boneka. Dengan membuat boneka dan alat peraga edukasi berbasis kain dan perca
diharapkan mendapatkan pasar baru guna menjaga produktifitas sanggar.
Kata kunci: Diversifikasi, Produk, Kain Perca, Sanggar Tirtomadu
1. PENDAHULUAN

Produk Keset dan pernik dapur merupakan
produksi unggulan. Produksi dilakukan jika ada
pesanan. Sejak berdiri pada bulan Juli, produksi
keset cukup tinggi bahkan sempat mengalami
puncak pada akhir tahun. Namun perkembangan
tersebut mulai menurun ditahun berikutnya,
dimungkinakan karena beberapa hal

Sanggar Tirtomadu berdiri pada tahun 2018, dari
sebuah inisiasi warga yang sadar terhadap
lingkungan dan juga ingin meningkatkan taraf
kreatifitas warga yang menciptakan pendapatan
bagi ibu rumah tangga. Terciptalah Sanggar
Tirtomadu dengan focus kepada kerajinan perca
dan kain, dengan produk unggulan keset perca dan
pernik-pernik dapur.
Sanggar Tirtomadu berada di Padukuhan NgentakMejing, Jogotirto, Berbah, Sleman. Terdiri dari 20
ibu rumah tangga, dengan produksi di satu tempat
yang disebut sanggar.

Gambar 2. Grafik Produksi Sanggar

Keinginan memiliki inovasi dalam produksi oleh
anggota sanggar titromadu sangat besar. Beberapa
anggota telah memiliki keahlian menjahit dan
keahlian lainnya. Potensi anggota ini dapat
dimaksimalkan dengan mencari produk baru yang
memiliki nilai tambah. Berdasarkan identifikasi
yang dilakukan oleh tim abdimas, ditemukan

Gambar 1. Suasana Sanggar
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beberapa potensi yang dapat dilakukan oleh
sanggar tirtomadu. Berikut adalah potensi yang
dapat dilakukan oleh sanggar tirtomadu.

(1) Terciptanya konsep produk unggulan
(2) Tersediaanya modal produk unggulan baru
(3) Meningkatnya pemahaman sanggar tirtomadu
terhadap keberlangsungan produksi terhadap
sanggar

a) Membuat keset dengan model baru seperti keset
jahit
b) Membuat Lap, alas gelas, taplak dari perca
c) Membuat produk edukasi dan mainan seperti
boneka

2. METODE PELAKSANAAN
Adapun tahapan kegiatan ini adalah sebagai berikut
:

Merujuk pada potensi di atas menjadi pertimbangan
adalah harus memiliki kebaruan dan juga memuliki
nilai jual yang tinggi minimal sama. Pertimbangan
yang lain adalah produk harus memiliki pangsa
pasar lain sehingga pelanggan lama dan konsumen
baru dapat diraih. Maka produk edukasi dan mainan
menjadi produk potensial yang dapat dilakukan
oleh Sanggar Tirtomadu sebagai konsistensi
produksi sanggar. Namun perlu adanya pelatihan
dan pendampingan serta pemantapan konsep
produk edukasi dan mainan ini sehingga produk
dapat terjual dengan maksimal dengan segmentasi
yang jelas.

1) Tim
abdimas
melakukan
survei
dan
berkoordinasi Ketua dan anggota Sanggar
tirtomadu, dan mendiskusikan mengenai konsep
produk dan metode dan waktu pelaksanaan yang
akan digunakan dalam sosialisasi dan
pendampingan ini.
Dengan melakukan Forum Group Discusion
bersama para anggota Sanggar Tirtomadu.
Tahapan dalam diskusi tersebut adalah
pemaparan keadaan saat ini sanggar dilihat dari
beberapa aspek seperti proses bisnis, sdm, dan
potensi-potensi yang belum dikembangkan.
Kemudian dilakukan pemaparan singkat dari
nara sumber dan tim abdimas terkait konsep
yang dapat dilakukan dalam kegiatan abdimas
serta memberikan pilihan-pilihan kegiatan.
2) Tim abdimas bersama sanggar menyusun dan
mengembangkan produk edukasi dan mainan.
Bersama-sama dengan anggota sanggar, tim
abdimas melakukan pendisainan bentuk dan juga
konsep produk yang akan dijual. Adapun alat
dan bahan yang disiapkan antara lain adalah :
a) Bahan Perca berbagai ukuran
b) Flanel berbagai warna @ 1m x 1m
c) Model
d) Jarum
e) Gunting
f) Benang berbagai warna
g) Lem berbagai jenis
h) Pernik boneka
i) Plastik Kemasan
j) Label produk
Produk yang dibuat berikutnya adalah
menggunakan perca kain sebagai produk bernilai
jual seperti poach gantung dimana peralatan
yang digunakan tidak jauh berbeda dengan
menjahit pada umumnya.
3) Tim abdimas melakukan pelatihan dan
pendampingan di Sanggar Tirtomadu, dengan
susunan acara: pembukaan, pelaksanaan
implementasi media dan pendampingan yang
diisi oleh narasumber, tanya jawab dengan
narasumber dan praktek.
Pelatihan tersebut dilakukan oleh narasumber

Berdasarkan analisis situasi yang dikemukakan
diatas, maka dapat diambil beberapa permasalahan
yaitu :
a)

Produksi produk utama mulai menurun

b)

Belum termaksimalkannya
keahlian anggota

c)

Belum memiliki konsep keberlanjutan usaha

potensi

dan

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan
pada bab sebelumnya, terdapat beberapa solusi
yang dapat dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan
abdimas ini. Solusi yang ditawarkan dalam bentuk
adalah :
1) Mengadakan pengalihan produk sebagai
keberlangsungan produksi
2) Membuat produk unggulan lain sebagai
pemanfaatan potensi anggota
3) Mengadakan pelatihan sustaineble businnes
dengan harapan :
1) Mendapatkan produk unggulan baru terutama
dibidang edukasi dan mainan
2) Meningkatkan
potensi
anggota
dan
memaksimalkan potensi anggota dalam
membuat produk unggulan dan kreatifitas
anggota
3) Memiliki pemahaman terhadap pentingnya
keberlangsungan
produksi
terhadap
keberlangsungan bisnis sanggar
Capaian Luaran dari program pengabdian kepada
masyarakat dalam bentuk pelatian ini adalah
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yang telah berpengalaman dibidangnya. Terdapat
2 pelatihan yang dilakukan adalah pelatihan
boneka tangan dengan kain flannel dan poach
gantung dengan kain perca industry pabrik kaos
dan konveksi
4) Tim abdimas membuat laporan pelatian dan
menyerahkan kepada LPM Universitas Amikom.
3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Gambar 4. Pelatihan pembuatan boneka

Sanggar Tirtomadu memiliki 20 anggota dengan
berbagai usia, Pendidikan, pekerjaan dan
kemampuan. Anggota sanggar memiliki keinginan
yang sama adalah memaksimalkan potensi diri
yang dapat membantu perekonomian keluarga.

Produk Kotak tisu merupakan pengembangan dari
kegiatan menjahit boneka tangan dan jari, serta
mendapat ide dari media social terkait penggunaan
perca kain. Produk-produk yang dihasilkan seperti
pada gambar x berikut :

Konsep
pembuatan
produk
lain
dalam
pengembangan usaha Sanggar Tirtomadu dinilai
dari potensi yang dimiliki oleh anggota sanggar.
Potensi anggota sanggar tersebut adalah
kemampuan menjahit dengan menggunakan mesin
jahit dan mampu membuat kreasi jahit.
Beberapa daftar produk yang dapat dibuat oleh
anggota sanggar tirtomadu antara lain sebagai
berikut :
Tabel 1. Daftar Produk
Nama
Produk

Jenis
Produk

Potensi

Harga

Boneka tangan
dan Jari

Edukasi

Besar

Murahsedang

Kotak Tisu

Perabot

Besar

Poach
Gantung

Perabot

Sedang

Sedang Tinggi
SedangTinggi

Gambar 5. Kreasi Kotak tisu dari flanel

Manfaat yang terasa dalam pelatihan flannel ini
adalah para anggota merasa memiliki kemampuan
tambahan dalam membuat kreasi dan mampu
menambah wawasan dalam berkreasi. Dari 20
orang anggota yang mengikuti pelatihan kerajinan
flannel terdapat beberapa kemampuan yang didapat
diantaranya sebagai berikut :

Masing-masing produk dibuat oleh beberapa
anggota yang dipercayakan mendisain hingga
pekerjaan finishing. Produk boneka tangan dan jari
dilakukan pelatihan terlebih dahulu sehingga
menemukan pola dan juga cara-cara terbaik dalam
menjahit dan membentuk boneka yang rapih dan
pas di tangan.

15%
25%

Cukup
Banyak
Sangat Banyak

60%

Gambar 6. Grafik Peningkatan Kemampuan
Anggota
Gambar 3. Serah terima bahan boneka
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Hasil kegiatan berikutnya adalah pelatihan kain
perca. Produk yang dibuat dalam pelatihan ini
adalah poach, dan poach gantung. keunggulan
dalam kegiatan ini adalah tersedianya alat jahit
yang modern sehingga pekerjaan jauh lebih mudah
dan rapih, disamping kemampuan anggota yang
telah baik dalam pekerjaan menjahit.

set
boneka
jari
Kotak Tisu
Poach
Gantung

1

2

1

1

0

0

Boneka tangan
dan Jari

2

2
set
boneka
tangan
dan 10
set
boneka
jari

2
set
boneka
tanggan
dan 10 set
boneka jari

Kotak Tisu

2

4

3

Poach
Gantung

2

4

1

Boneka tangan
dan Jari

3

2
set
boneka
tangan
dan 20
set
boneka
jari

3
set
boneka
tanggan
dan 30 set
boneka jari

Kotak Tisu

3

4

2

Poach
Gantung

3

2

1

Gambar 7. Poach Gantung Kreasi Sanggar

Pada table di atas, terlihat bahwa produk boneka
tangan dan jari memiliki nilai jual yang besar.
Karena semua produk yang dibuat habis terjual.
Namun kondisi ini belum dinilai baik karena proses
penjualan yang dilakukan karena adanya pesanan
hanya dari satu mitra saja. Perlu dilakukan
pemasaran yang lebih baik lagi agar penjualan dari
produk boneka flannel tersebut tetap berlanjut.
Penjualan kotak tisu dan poach gantung terasa
lambat dan tidak memiliki geliat penjualan yang
baik. Terdapat beberapa kemungkinan yang terjadi
dari hasil diskusi dengan anggota sanggar,
diantaranya adalah masih terlalu mahal produk
kotak tisu untuk kalangan warga sekitar, karena
harga yang ditawarkan Rp. 25.000-Rp. 35.000
perbuah. Produk yang menarik namun harga tidak
terjangkau juga mengakibatkan penjualan tersendat.
Poach gantung sebagai produk baru yang lain
mengalami hal yang sama pada tersendatnya
penjualan. Penyebab dari tersendatnya penjualan
poach gantung adalah masih sedikit orang yang
berniat memanfaatkan poach gantung di rumah,
karena kemanfaatannya masih sedikit.

Gambar 8. Pelatihan menjahit poach

Pelatihan membuat kreasi poach dari kain perca
menurut
anggota
memberi
solusi
untuk
memaksimalkan peralatan sanggar yang sudah ada
yaitu mesin jahit dan obras untuk lebih
menghasilkan produk-produk bernilai jual.
Setelah kegiatan pelatihan dan pembuatan produkproduk baru dimulailah proses penjualan. Proses
penjualan ini masih dipromosikan secara bergulir
atau mulut kemulut dari anggota ke relasi. Berikut
hasil peroduksi dan penjualan yang dilakukan
sanggar tirtomadu selama 3 bulan setelah kegiatan
pelatihan.
Tabel 2. Produksi dan penjualan
Nama
Produk

Bulan

Dibuat

Terjual

Boneka tangan
dan Jari

1

1
set
boneka
tangan
dan 10

0

Pendapatan dari hasil penjualan produk tersebut
adalah sebagai berikut :
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kemasan yang bagus, sehingga dapat meningkatkan
kepercayaan pembeli atas produk sanggar.
Pemanfaatan media social menjadi salah satu target
berikutnya dalam menjaga keberlanjutan produksi
dan penjualan produk-produk sanggar tirtomadu.

350000
300000
250000

Keset

200000

Kotak Tisu

150000

Boneka

100000

Poach

4. KESIMPULAN

50000

Pelaksanaan abdimas yang telah berjalan selama 8
bulan dan telah menghasilkan beberapa kegiatan
dan produk-produk kerajinan. Dapat ditarik
kesimpulan dari pembahasan dan kegiatan yang
telah dilakukan adlah sebagaia berikut :
1)
Pembuatan produk baru sebagai salah satu
peningkatan penjualan dan strategi dalam
menghasilkan pemasukan tambahan telah
terlaksana.
2)
Kegiatan pelatihan dapat meningkatkan
kemampuan anggota dan juga meningkatkan
wawasan dan ide kreatif anggota.
3)
Tingkat perolehan penjualan pada produk
baru daoat meningkatkan penghasilan namun
perlu adanya strategi dalam pemasaran untuk
mendapakan
penjualan
yang
lebih
berkelanjutan
Saran dari kegiatan abdimas ini adalah sebagai
berikut:
1) Pelaksanaan diversifikasi produk harus
dilanjutkan dengan strategi pemasaran yang
tepat dengan melihat segmentasi pasar yang
tepat pula.
2) Abdimas ini dapat dilanjutkan dalam kegiatan
mengembangan strategi pemasaran dan juga
pembuatan desain kemasan yang lebih baik
3) Anggota harus selalu mengembangkan diri dan
juga mencari informasi keinginan pasar dari
berbagai trend yang ada di media social.

0
Bulan 1

Bulan 2

Bulan 3

Gambar 9. Pendapatan hasil penjualan

Gambar x tersebut dapat dijelaskan bahwa
pendapatan
produk
baru
boneka
tangan
menunjukan trend baik, peningkatan tersebut dapat
melampaui produk yang telah lama dibuat yaitu
keset. Namun belum menjadi patokan akan baik
karena produksi masih dilakukan untuk 1 pesanan
saja. Produk lama juga masih mengalami naik turun
penjualan sehingga perlu mencari strategi tambahan
dalam meningkatkan penjualan produk lama.
Produk kotak tisu dan poach masih belum
menghasilkan karena jumlah penjualan masih
sedikit.
35000
30000
25000
20000

total

15000
10000
5000
0
Bulan 1

Bulan 2

Bulan 3

Gambar 10. Penghasilan Anggota

Penghasilan anggota sanggar tirtomadu yang
ditunjukan pada gambar x terlihat jelas memiliki
tren naik masing-masing bulan meningkat 2 kali
lipat. Jika penjualan terus terjadi dengan kondisi
seperti ini akan menghasilkan penghasilan yang
besar bagi anggota sanggar tirtomadu.

Ucapan Terimakasih
1)

2)

Sanggar tirtomadu telah melakukan evaluasi dari
produk-produk yang telah dibuat dan juga
dipasarkan. Untuk menghasilkan produk yang
berkelanjutan sanggar mencoba selalu mencari
produk-produk yang dibutuhkan oleh pasar, serta
melakukan promosi serta membangun jarring
pemasaran yang jauh lebih luas. Produk yang
dihasilkan untuk mendapatkan perhatian pembeli
selain dari produk yang berkualitas diperlukan

3)

4)
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Direktur Lembaga Pengabadiam Masyarakat dan
segenap jajarannya, yang telah mengadakan
program Pengabdian Masyarakat Terjadwal serta
pendanaannya,
sehingga
kami
mampu
melaksanakan salah satu darma.
Ketua Kelompok Sanggar Tirtomadu, Jragung,
Jogotirto Berbah Sleman, yang bersedia sebagai
Mitra Abdimas sehingga kami dapat menerapkan
ilmu langsung di masyarakat.
Para anggota sanggar tirtomadu yang sangat
antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Serta
memberi pengalaman yang banyak bagi tim dalam
mengelola kelompok usaha masyarakat.
Seluruh keluarga kami, yang telah mendukung dan
memberikan semangat sehingga kegiatan ini dapat
dilaksanakan dengan lancar dan baik.
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5)

Seluruh
tim
yang
membantu
terlaksananya kegiatan Abdimas ini
yang tidak dapat disampaikan secara
terperinci
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