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Abstrak

Foto produk merupakan salah satu kunci penarik minat konsumen untuk melakukan pembelian.
Konveksi ZUBS merupakan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang memiliki permasalahan dalam
menampilkan produk-produk penjualannya di media sosial Instagram dan OLX karena tampilan yang
kurang menarik. Instagram dan OLX sebagai media pemasaran yang digunakan ZUBS belum dapat
meningkatkan omzet, bahkan target untuk mengenalkan produk ZUBS di luar Jogja belum tercapai.
Untuk mengatasi hal tersebut maka dilaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan ukm ZUBS
konveksi yang berfokus untuk meningkatkan promosi/marketing dari segi fotografi produk jasa yang
dihasilkan. Hasil fotografi produk kemudian ditampilkan dalam sebuah sistem website e-commerce
untuk menjaga data katalog foto jika media sosial atau marketplace yang digunakan sebelumnya
mengalami discontinue.
Kata kunci: konveksi, fotografi produk, e-commerce
1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Kegiatan
Usaha kecil dan menengah saat ini sudah
semakin banyak yang berkembang. Hal ini
dikarenakan saat ini sudah banyak penyedia jasa
aplikasi untuk menampung dari berbagai macam
usaha. Gambaran kecil seperti aplikasi OLX,
tokopedia, bukalapak, dll yang bergerak dalam
bidang jual beli produk barang. Untuk dapat
menjalankan sebuah usaha sekarang tidak harus
memiliki sebuah toko ataupun warung yang
mungkin bisa kita dapatkan dengan mengontrak
ataupun beli dengan mengunakan modal yang
besar. Akan tetapi sekarang untuk menjalankan
sebuah usaha kita tidak harus memiliki ruang usaha
tersebut. Dengan hanya mempunyai sebuah produk
pun kita sudah bisa menjalankan usaha melalui
sebuah aplikasi penyedia jasa jual beli produk.
Cukup menjalankan usaha dari rumah dengan
memasang iklan di aplikasi penyedia jasa jual beli,
kita sudah bisa berjualan.
Akan tetapi hal tersebut akan lebih efektif
untuk usaha yang bergerak dalam bidang jual beli
produk. Berbeda dengan usaha yang bergerak
dalam bidang jasa, seperti halnya ZUBS konveksi
yang mempunyai segmen pasar yang berbeda.
Usaha konveksi ini yang dijual hanyalah jasanya,
yaitu jasa pembuatan baik baju, border computer,

313

kemeja, celemek, kaos sablon, dll. Kalau tidak ada
yang memesan berarti tidak ada kegiatan, berbeda
dengan yang bergerak dalam usaha jual beli produk
yang mana produk yang dijual sudah dalam bentuk
nyata. Sama halnya dengan usaha jual beli produk
yang lainya, ZUBS konveksi memasarkan jasanya
melalui OLX dan Instagram, akan tetapi hasilnya
juga berbeda dengan usaha jual beli produk barang.
Berikut ini adalah gambaran produk yang telah
dihasilkan oleh ZUBS konveksi.

Gambar 1. Produk Kaos dari ZUBS Konveksi

Dari segi tenaga kerja yang ada dalam ZUBS
konveksi ini sudah bisa dibilang cukup memadai.
Dengan jumlah karyawan 5-7 orang untuk industri
rumahan sudah terbilang bagus, dan bahkan dari
segi peralatan pun sudah cukup lengkap. Berikut
adalah gambaran dari segi peralatan yang telah
dimiliki oleh ZUBS
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Sejauh ini ZUBS konveksi menjalankan usaha
sudah dengan melakukan promosi melalui OLX
dan Instagram, akan tetapi dalam kurun waktu 3
bulan terakhir ini omset dari ZUBS konveksi ini
mengalami penurunan. Semula dalam rentang
waktu satu bulan ZUBS konveksi dapat meraih
omset lebih kurang sekitar 5 juta rupiah, akan tetapi
3 bulan terakhir kemarin menurun drastis. Cara
berjualan dan promosinya sudah dilakukan dengan
aplikasi penyedia jasa jual beli seperti halnya ukm
yang lain seperti Instagram dan OLX, tetapi
hasilnya malah belum sesuai degan yang
diharapkan. Hal tersebut disebabkan tampilan
produk yang kurang menarik dan kurang jelas di
tengah persaingan industri konveksi yang terlihat di
portal-portal pemasaran digital. Seperti Instagram
yang memerlukan konsistensi dalam pola
uploading-nya agar tampilan visualnya menarik.
Selain itu, tampilan produk di OLX yang hanya
bisa disajikan ala kadarnya membuat produkproduk ZUBS tidak cukup terlihat jelas dan detail.
Berikut tampilan portal Instagram dan OLX produk
ZUBS:

yang dihasilkan. Yang nantinya akan dibuat sebuah
sistem untuk menampilkan katalog produk dalam
bentuk website untuk menjaga data katalog foto
jika media sosial atau marketplace yang digunakan
sebelumnya mengalami discontinue.
1.2 Permasalahan Mitra
Berdasar pada analisis situasi yang dijabarkan di
atas, maka permasalahan mitra dapat dirumuskan
sebagai berikut:
a. Instagram dan OLX sebagai media pemasaran
yang digunakan ZUBS belum dapat
meningkatkan omzet, bahkan target untuk
mengenalkan produk ZUBS di luar Jogja
belum tercapai. Tampilan visual dari foto
produk yang di-upload di Instagram dan OLX
kurang
menarik
karena
foto
kurang
mencerminkan kekinian, kurang jelasnya
visual produk, dan kurangnya unsur fotografi
yang menarik.
b. Pola visual foto-foto produk di Instagram
terganggu jika ada foto baru yang diupload
tidak konsisten mengikuti pola sebelumnya.
Sedangkan
hal
tersebut
memerlukan
konsistensi yang masih sulit dilakukan oleh
pengelola ZUBS. Foto produk di OLX juga
terlihat kurang menarik karena fitur yang
ditawarkan dalam menyajikan gambar visual
produk terbatas. Selain itu ada kekhawatiran
akan
data
yang
hilan
jika
media
sosial/marketplace yang digunakan mengalami
discontinue.
1.3 Tujuan Program
a. Memberikan pengetahuan kepada pengelola
ZUBS Konveksi mengenai konsep visual
fotografi produk yang menarik
b. Memberikan pengarahan untuk menerapkan
konsep visual fotografi produk ZUBS
Konveksi yang menarik dalam website ecommerce
c. Memberikan pengetahuan kepada pengelola
ZUBS Konveksi dalam mengelola website
untuk mempermudah pelanggan di luar Jogja
atau bahkan di luar negeri untuk mengetahui
semua tentang ZUBS

Gambar 2. Tampilan Visual Produk ZUBS di
Instagram

1.4 Manfaat Program
a. Mendorong pengembangan konsep visual
fotografi produk ZUBS Konveksi yang lebih
menarik
b. Mendorong pengelolaan website secara
mandiri oleh pengelola ZUBS Konveksi
c. Tercapainya peningkatan customer ZUBS
Konveksi

Gambar 3. Tampilan Visual Produk ZUBS di OLX

Maka dari itu kegiatan pengabdian
masyarakat ini dilakukan dalam ukm ZUBS
konveksi dengan berfokus untuk meningkatkan
promosi/marketing dari segi fotografi produk jasa
3
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2. METODE PELAKSANAAN
2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Kegiatan ini terdiri dari dua tahap kegiatan.
Kegiatan pertama yaitu produksi foto produk yang
dilaksanakan pada bulan Agustus 2019 di area
Alun-alun Yogyakarta dan sekitarnya. Kegiatan
kedua yaitu pembuatan website dilaksanakan pada
bulan September 2019, dan dilanjutkan pelatihan
pengelolaan konten pemasaran di website pada
bulan Oktober 2019 yang bertempat di Rotowijayan
KP II/ 19 Kraton Yogyakarta.
2.2 Metode Pelaksanaan
Metode pelaksanaan program produksi foto produk
dan pelatihan pengelolaan konten pemasaran di
website dilaksanakan dalam tahap-tahap berikut:
Tabel 1. Tahap kegiatan program

disesuaikan
tampilan
website

dalam
layout

6.

Pembuatan website ecommerce
ZUBS
Konveksi

Dalam
tahap
ini
dilakukan pembuatan
website e-commerce
untuk
ZUBS
Konveksi

7.

Pelatihan pengelolaan
konten pemasaran di
website
ZUBS
Konveksi

Tahap ini dilakukan
dengan memberikan
pelatihan
kepada
pengelola
ZUBS
Konveksi
untuk
mengelola pemasaran
produk
ZUBS
melalui website

3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

No.

Kegiatan

Deskripsi

1.

Penentuan
konsep
visual foto produk
ZUBS Konveksi

Kegiatan
ini
dilakukan
dengan
melakukan
diskusi
dan rapat bersama
peneglola
ZUBS
Konveksi
untuk
pemilihan produk apa
saja yang akan difoto
dan disajikan dalam
website nantinya.

2.

Produksi foto produk
ZUBS Konveksi

Kegiatan
ini
dilaksanakan dengan
melakukan produksi
atau
pemotretatn
untuk produk-produk
ZUBS yang telah
dipilih pada tahap
pertama

3.

Kurasi foto produk
ZUBS Konveksi

Kurasi foto produk
dilakukan dengan
memilih
foto-foto
produk mana saja
yang sesuai dengan
konsep yang telah
ditentukan
untuk
selanjutnya diproses
dalam tahap editing

4. .

Editing foto produk
ZUBS Konveksi

Dalam tahap ini hasil
foto produk yang
telah dipilih dalam
tahap
kurasi
dilakukan
editing
sesuai dengan konsep
yang telah disepakati

5.

Finalisasi foto produk
ZUBS Konveksi

Dalam
tahap
finalisasi, foto produk
yang
telah diedit
dipilih kembali untuk
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3.1 Produksi Foto Produk ZUBS Konveksi
Permasalahan pertama yang dialami mitra
adalah Instagram dan OLX sebagai media
pemasaran yang digunakan ZUBS belum dapat
meningkatkan omzet, bahkan target untuk
mengenalkan produk ZUBS di luar Jogja belum
tercapai. Tampilan visual dari foto produk yang diupload di Instagram dan OLX kurang menarik
karena foto kurang mencerminkan kekinian, kurang
jelasnya visual produk, dan kurangnya unsur
fotografi yang menarik. Maka untuk mengatasi hal
tersebut dilaksanakan pembuatan atau produksi foto
produk ZUBS Konveksi dengan konsep kekinian,
peningkatan visual produk yang jelas, dan
peningkatan unsur fotografi yang menarik berdasar
konsep yang disepakati.
Dalam membuat foto produk ada beberapa
aspek yang diperhatikan, salah satunya adalah
aspek fotografi yang akan diterapkan. Adapun
faktor-faktor pendukung hasil fotografi yang
maksimal antara lain [1]:
a. Faktor pencahayaan. Pencahayaan adalah
aspek penentu dalam menghasilkan hasil
foto yang maksimal, karena prinsip utama
dalam fotografi adalah “menangkap
cahaya”.
b. Faktor fotografer, yang dalam hal ini
berkaitan
erat
dengan
kemampuan
fotografer itu sendiri. Ada dua hal yang
harus dikuasai oleh fotografer yaitu 1)
posture/ posisi tubuh dalam mengambil
foto dan 2) Komposisi atau penempatan
objek foto untuk menghasilkan tampilan
visual yang dapat dimengerti oleh
penikmatnya.
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c.

Faktor kamera yang berkaitan dengan alat
untuk mengambil foto. Kamera adalah
kunci dalam produksi foto produk di sini
karena tanpa alat kamera, tidak ada foto
yang dapat dihasilkan.

Fotografi produk sendiri merupakan jenis
fotografi
yang
bersifat
komersial
untuk
menunjukkan produk kepada para calon pelanggan
atau untuk memamerkan produk yang diproduksi
oleh suatu perusahaan [2]. Foto produk di sini
dikembangkan untuk menampilkan produk-produk
ZUBS Konveksi dalam bentuk digital katalog.
Finalisasi konsep foto produk dan konsep
visual tampilan website dilakukan bersama dengan
mitra sesuai dengan pengarahan dari dosen
pelaksana kegiatan. Konsep yang diterapkan yaitu
foto-foto produk yang dilakukan outdoor untuk
produk pakaian dan indoor untuk produk emblem.
Konsep editing yang diterapkan yaitu nuansa
hangat dengan warm color seperti coklat.

Gambar 5. Foto produk celemek

c.

Pencahayaan buatan juga diterapkan dalam
pembuatan foto produk emblem. Hal ini
diterapkan untuk menonjolkan produk yang
cenderung kecil, sehingga pemusatan
konsep foto dilakukan di dalam ruangan.
Berikut foto produk emblem:

Gambar 6. Foto produk emblem

d. Pengambilan gambar dari berbagai sisi
dilakukan untuk menunjukkan bentuk
produk secara lebih mendetail. Produk
dapat terlihat lebih bagus dan menarik jika
produk tersebut dilihat dari sudut tertentu.

Gambar 4. Finalisasi konsep foto produk

Dalam pengembangan visual foto produk
ZUBS Konveksi, ada beberapa teknik fotografi
produk yang diterapkan yaitu:
a. Penggunaan kamera dengan resolusi tinggi
Kamera
yang
digunakan
untuk
menghasilkan foto produk di sini yaitu
kamera DSLR seri Canon 600D dengan
lensa YN 50mm bukaan F1,8
b. Pencahayaan yang diterapkan adalah
pencahayaan natural dari sinar matahari
untuk foto-foto produk pakaian dan
celemek dengan
lokasi
outdoor.
Pencahayaan alami untuk produk ini dipilih
untuk menyesuaikan konsep produk yang
menunjukkan pemakaian produk di luar
ruangan. Berikut beberapa hasil foto
produk tahap pertama :

Gambar 7. Foto produk kaos tampak
depan

Gambar 8. Foto produk kaos tampak
belakang
3
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Gambar 12. Foto produk emblem setelah
proses editing
Gambar 9. Foto detail produk kaos

e.

f.

Penggunaan model dalam foto produk
dilakukan untuk menunjukkan fungsi dari
produk yang dijual. Hal ini juga diterapkan
untuk menghasilkan tampilan visual untuk
produk yang dikenakan, sehingga calon
pelanggan memiliki pandangan
bagi
produk kaos atau produk lainnya jika sudah
dipakai.
Editing foto dilakukan dengan software
Adobe Photoshop. Editing diterapkan untuk
membuat tampilan visual produk menjadi
lebih menarik. Konsep editing disepakai
dengan nuansa earth tone, dan diterapkan
di semua foto produk yang akan
ditampilkan dalam website. Berikut fotofoto produk yang telah melalui proses
editing:

Gambar 10. Foto produk kaos polo setelah
proses editing

Gambar 11. Foto produk celemek setelah
proses editing
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Proses editing yang dilakukan yaitu
menggabungkan foto menjadi satu foto dan
menambahkan variasi sebuah plaster yang seolah
sebagai perekat foto untuk menonjolkan kesan
unik. Selain Adobe Photoshop, software kedua
yang digunakan untuk editing adalah Adobe
Lightroom untuk menentukan tone warna. Dengan
Adobe Lightroom, editing yang dilakukan yaitu
membuat perubahan dasar seperti exposure,
shadow, dan temperature. Adapun konsep tone
warna yang diterapkan yaitu warm color untuk
menambah kesan hangat dan highlight coklat.
3.2 Pelatihan Pengelolaan Website E-commerce
ZUBS Konveksi
Alamat toko online atau website ecommerce
ZUBS
Konveksi
yaitu
www.bordirkonveksijogja.com. Pemilihan nama
alamat ditentukan langsung oleh mitra dengan
berbagai pertimbangan.
Website
e-commerce
ZUBS
Konveksi
mencakup fitur-fitur sebagai berikut [3]:
a. Dashboard untuk manajemen data website
meliputi tampilan total penjualan, katalog
produk, dan pelanggan/customer.
b. Katalog yang berupa tampilan produkproduk ZUBS Konveksi seperti kaos
oblong, kaos polo, celemek, emblem, dan
lainnya.
c. Design yang berfungsi untuk memperindah
tampilan visual website.
d. Bagian sales untuk mencatat penjualan
e. Bagian customer untuk olah data pelanggan
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produk, manajemen penjualan, dan manajemen
ukuran foto yang akan di-upload.
Ucapan Terimakasih
Kegiatan masyarakat ini dapat terlaksana dengan
peran serta pihak UKM ZUBS konveksi di
Yogyakarta yang secara aktif dan antusias dalam
menentukan konsep-konsep visual foto produk,
mempelajari penerapan fotografi produk, dan
mempelajari pengelolaan website e-commerce.
Terima kasih saya ucapkan kepada UKM ZUBS
konveksi yang telah bersedia menjadi mitra dalam
kegiatan ini. Semoga dengan kegiatan pengabdian
masyarakat ini, pemasaran produk ZUBS Konveksi
dapat meningkat dan dapat terjalin kerjasama yang
berkelanjutan.

Gambar 13. Tampilan website e-commerce ZUBS
Konveksi

Penggunaan website e-commerce dalam
pemasaran produk dapat mendukung pemotongan
rantai distribusi serta memperpendek jarak
distribusi produk. Sehingga konsumen dapat
memperoleh suatu produk dengan harga murah dan
konsumen juga memiliki akses tanpa batas.[4]
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Gambar 14. Pelatihan pengelolaan website ecommerce

Pelatihan pengelolaan website e-commerce
yang dilakukan meliputi pengarahan dalam
melakukan upload foto di slide bar, upload foto
produk katalog, membuat kategori produk,
manajemen penjualan, dan manajemen ukuran foto
yang akan di-upload.
4. KESIMPULAN
Kesimpulan
dari
pelaksanaan
Program
Pengembangan Fotografi Produk dalam Pemasaran
Digital Produk Konveksi ZUBS di Yogyakarta ini
antara lain:
1) Melalui program ini, mitra memahami konsep
visual yang menarik untuk foto produk konveksi
mereka.
2) Mitra memahami penerapan aspek fotografi
produk yang menunjang meliputi pencahayaan,
kemampuan fotografer, dan alat kamera yang
dibutuhkan.
3) Mitra mampu melakukan pengelolaan website ecommerce meliputi cara upload foto di slide bar,
upload foto produk katalog, membuat kategori

.
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