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Abstrak
Small and medium-sized enterprises (SMEs) atau di Indonesia sering disebut sebagai UMKM (Usaha Mikro
Kecil dan Menengah) merupakan salah satu pokok pengembangan suatu wilayah dari sisi perekonomian
wilayah. Kelompok Seruni Putih merupakan kelompok yang terdiri dari pengrajin jamu dan membentuk
sebuah UMKM. Jamu yang dihasilkan merupakan jamu tradisional yang dijual kepada konsumen dan
didistribusikan dengan metode tradisional, yaitu dengan distribusi langsung kepada konsumen dari
masyarakat pengrajin jamu tersebut. Metode pemasaran yang dilakukan oleh kelompok Seruni Putih ini
adalah dengan menjual secara langsung kepada konsumen secara berkeliling. Hal ini menjadi
permasalahan tersendiri karena tingkat penjualan akan sangat tidak stabil dan bergantung pada kondisi dan
situasi saat dilakukan pemasaran keliling. Oleh karena itu, untuk mempermudah penjualan, maka perlu
adanya strategi pemasaran yang baik, sehingga jika tetap menggunakan metode pemasaran keliling, maka
metode tersebut akan lebih optimal sehingga tingkat penjualan pun akan meningkat. Salah satu solusi untuk
mengoptimalkan pemasaran jamu secara berkeliling ini, maka perlu dilakukan pemetaan lokasi-lokasi
potensial berdasarkan pangsa pasar dari produk jamu itu sendiri, yaitu dengan pemetaan jalur distribusi
yang optimal. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah proses ditribusi produk jamu kepada konsumen
sehingga dapat terdistribusi tepat sasaran. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan metode pemetaan
partisipasif, yaitu dengan melibatkan kelompok seruni putih sebagai informan jalur distribusi produk.
Kata kunci: UMKM, Ekonomi Kreatif, Pemetaan Partisipasif
Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya kontribusi
UMKM terhadap PDB Indonesia sebanyak 60,34%
pada tahun 2018. Selain itu, UMKM pada tahun
2018 juga mampu menyediakan lapangan pekerjaan
bagi masyarakat dengan tingkat pengetahuan dan
keterampilan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa
peran UMKM dalam perkembangan perekonomian
wilayah sangat besar. Berdasarkan hal tersebut,
maka saat ini, pengembangan UMKM di wilayahwilayah di Indonesia menjadi sangat intensif untuk
menggerakan perekonomian wilayah.
Kelompok Seruni Putih merupakan kelompok
yang terdiri dari pengrajin jamu yang
mengembangkan UMKM. Jamu yang dihasilkan
merupakan jamu tradisional yang dijual kepada
konsumen dan didistribusikan dengan metode
tradisional, yaitu dengan distribusi langsung kepada
konsumen dari masyarakat pengrajin jamu tersebut.
Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui
bahwa masyarakat Dusun Sengon Karang yang
tergabung dalam Kelompok Seruni Putih berperan

1. PENDAHULUAN
Perkembangan perekonomian wilayah pada
dasarnya digerakkan oleh adanya aktivitas
perekonomian yang dijalankan oleh penduduk
wilayah tersebut. Pergerakkan perekonomian
wilayah ini dipicu oleh potensi yang dimiliki oleh
suatu wilayah. Ekonomi kreatif merupakan salah
satu penggerak perekonomian suatu wilayah. Hal
ini dikarenakan ekonomi kreatif yang dilaksanakan
oleh
masyarakat
suatu
wilayah
dengan
memanfaatkan potensi setempat menjadi salah satu
cara perkembangan ekonomi di wilayah tersebut.
Small and medium-sized enterprises (SMEs)
atau di Indonesia sering disebut sebagai UMKM
(Usaha Mikro Kecil dan Menengah) merupakan
salah satu pokok pengembangan suatu wilayah dari
sisi perekonomian wilayah. OECD (2005)
mendefinisikan UMKM sebagai suatu usaha atau
perusahaan yang independen dan memiliki jumlah
pekerja yang relatif sedikit. UMKM merupakan
salah satu penggerak perekonomian suatu wilayah.
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sebagai produsen sekaligus distributor produk
jamu.
Metode pemasaran yang dilakukan oleh
kelompok Seruni Putih ini adalah dengan menjual
secara langsung kepada konsumen secara
berkeliling. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri
karena tingkat penjualan akan sangat tidak stabil
dan bergantung pada kondisi dan situasi saat
dilakukan pemasaran keliling. Oleh karena itu,
untuk mempermudah penjualan, maka perlu adanya
strategi pemasaran yang baik, sehingga jika tetap
menggunakan metode pemasaran keliling, maka
metode tersebut akan lebih optimal sehingga
tingkat penjualan pun akan meningkat.
Salah satu solusi untuk mengoptimalkan
pemasaran jamu secara berkeliling ini, maka perlu
dilakukan pemetaan lokasi-lokasi potensial
berdasarkan pangsa pasar dari produk jamu itu
sendiri. Selain itu solusi untuk mengatai
permasalahan distribusi produk yang optimal, maka
perlu adanya pemetaan jalur distribusi yang
optimal. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah
proses ditribusi produk jamu kepada konsumen
sehingga dapat terdistribusi tepat sasaran. Kegiatan
pengabdian masyarakat dengan judul “Pemetaan
Jalur Distribusi Produk UMKM Jamu Seruni Putih
sebagai Upaya Peningkatan dan Pengembangan
Ekonomi Kreatif Masyarakat” ini diharapkan dapat
mengidentifikasi lokasi penjualan potensial dan
jalur distribusi optimal dari produk Jamu Seruni
Putih, sehingga dapat meningkatkan pendapatan
dari UMKM Jamu Seruni Putih.

pemasaran optimal. Tahapan ini dilakukan setiap
minggu selama bulan Juli – September dengan
rentang waktu 2 hari tiap minggunya. Kegiatan ini
dilaksanakan oleh tim.
Tahap ketiga adalah penyusunan rencana jalur
distribusi optimal dan pembuatan peta jalur
distribusi optimal. Tahap pembuatan peta ini
dilakukan oleh tim pada bulan Oktober di Studio
Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas
AMIKOM Yogyakarta.
2.2. Alur Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan berjudul “Pemetaan Jalur Distribusi
Produk UMKM Jamu Seruni Putih sebagai Upaya
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
Masyarakat” ini pada dasarnya dilaksanakan dalam
3 tahapan, yaitu
tahap identifikasi lokasi
pemasaran potensial, tahap penyusunan rencana
distribusi, dan tahap pemetaan jalur distribusi. Alur
pelaksanaan kegiatan ini dapat dijelaskan pada
gambar sebagai berikut:

2. METODE PELAKSANAAN
2.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan berjudul “Pemetaan Jalur Distribusi
Produk UMKM Jamu Seruni Putih sebagai Upaya
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
Masyarakat” ini telah dilaksanakan selama 5 bulan,
pada rentang Juni hingga Oktober 2019. Lima
bulan pelaksanaan kegiatan ini terbagi menjadi 3
tahap. Tahap pertama merupakan tahap survei
identifikasi lokasi-lokasi pemasaran potensial yang
dilaksanakan oleh tim dengan partisipasi
masyarakat pelaku produksi jamu. Tahap pertama
ini telah dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2019 di
Rumah Ibu Giat, Kelompok Seruni Putih dengan
agenda Focus Group Discussion (FGD) untuk
menentukan lokasi titik potensial pemasaran jamu
dan jalur pemasarannya.
Tahap kedua merupakan tahapan pemetaan
sebaran lokasi pemasaran potensial. Tahapan ini
dilakukan dengan melakukan plotting ke seluruh
wilayah DIY terkait dengan lokasi-lokasi

Gambar 1. Alur Pelaksanaan Kegiatan

2.3. Pengumpulan Data dan Tahap Persiapan
Observasi dan pengumpulan data awal
dilakukan langsung di Dusun Sengon Karang,
lokasi dimana UPPKS Jamu Seruni Putih ini
berada. Observasi awal ini merupakan survei
pendahuluan yang merupakan penjajakan mengenai
profil dari kelompok masyarakat Seruni Putih.
Survei pendahuluan ini dilaksanakan dengan
metode in-depth interview dengan penggerak
Kelompok Masyarakat Seruni Putih sebagai
narasumber, yaitu Ibu Giat.
Tujuan dari survei pendahuluan ini adalah
untuk mengetahui karakteristik produk Jamu Seruni
Putih yang akan dipasarkan, metode pemasaran
yang telah dilakukan, serta kesiapan masyarakat
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setempat dalam menyikapi produksi jamu yang
relatif stagnan. Hal ini dilakukan untuk
mengidentifikasi pola pikir masyarakat terlebih
dahulu sehingga dapat dipertimbangkan alurnya
dalam menyusun strategi dan rencana distribusi
optimal.

pasar dari produk jamu itu sendiri. Tahap FGD
dilaksanakan dalam bentuk pendampingan, yaitu
subjek diskusi adalah kelompok masyarakat Seruni
Putih. Fokus diskusi yang dilaksanakan adalah
pangsa pasar bagi produk jamu dan lokasi potensial
dari konsumen.
Tahap ketiga merupakan tahap survei dan
pemetaan sebaran lokasi potensial sesuai dengan
hasil FGD. Survei dilakukan dengan melakukan
plotting tempat-tempat yang memang potensial
digunakan sebagai sasaran penjualan. Hasil dari
survei lapangan ini kemudian digunakan sebagai
input data untuk dilakukan pemetaan. Pemetaan
yang dilakukan adalah memetakan sebaran lokasi
potensial yang didasarkan pada hasil FGD.

Gambar 2. Kantor Kelompok Seruni Putih

2.5. Penyusunan Rencana Jalur Distribusi
Optimal
Teknis penyusunan rencana jalur distribusi
optimal dari Jamu Seruni Putih ini dilakukan dalam
2 tahap, yaitu tahap Focus Group Discussion
(FGD) dan tahap pemetaan jalur distribusi optimal.
Tahap pertama adalah FGD. FGD pada penyusunan
rencana jalur distribusi optimal ini dilakukan
dengan Kelompok Masyarakat Seruni Putih dan
dari pihak PT. Pertamina (Persero). Tahap ini
merupakan
tahapan
untuk
mengumpulkan
informasi dan sekaligus mendiskusikan dengan
pelaku distribusi jamu untuk memahami jalur
distrisbusi yang telah dilaksanakan sebelumnya
secara berkeliling dari produk jamu itu sendiri.
Tahap FGD dilaksanakan dalam bentuk
pendampingan, yaitu subjek diskusi adalah
kelompok masyarakat Seruni Putih. Fokus diskusi
yang direncanakan adalah jalur distribusi yang
biasa dilakukan untuk menjual produk jamu dan
arah persebaran penjualan. Sehingga dari hasil FGD
ini diperoleh data jalur distribusi eksisting dan arah
persebaran penjualan.

2.4. Identifikasi Lokasi Pemasaran Potensial
Identifikasi lokasi pemasaran potensial
merupakan salah satu proses untuk menemukenali
lokasi-lokasi yang dimungkinkan digunakan
sebagai sasaran penjualan Jamu Seruni Putih.
Proses identifikasi ini dilakukan dalam 3 tahap,
yaitu tahap identifikasi standar lokasi pemasaran
potensial untuk produk jamu, tahap Focus Group
Discussion (FGD), dan diakhiri dengan tahap
pemetaan sebaran lokasi pemasaran potensial.
Tahap pertama merupakan tahapan identifikasi
standar lokasi pemasaran potensial yang
dilaksanakan dengan melakukan studi literatur
untuk mengetahui standar ideal dari lokasi
pemasaran jamu. Hal ini dimaksudkan untuk
menemukan lokasi yang tepar sehingga akan
menjadi lokasi yang potensial sebagai sasaran
penjualan. Tahapan ini kemudian dilanjutkan
dengan tahap FGD.

Gambar 3. Focus Group Discussion Identifikasi
Lokasi Pemasaran Potensial

FGD ini dilakukan dengan Kelompok
Masyarakat Jamu Seruni Putih. Tahap ini
merupakan
tahapan
untuk
mengumpulkan
informasi dan sekaligus mendiskusikan dengan
pelaku distribusi jamu untuk memahami pangsa

Gambar 4. Focus Group Discussion Rencana Jalur
Distribusi Optimal

Tahap kedua adalah tahap survei dan
pemetaan. Tahapan ini dilakukan untuk melakukan
survei jalur distribusi untuk kemudian dipetakan
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Tabel 1. Sebaran Pangsa Pasar Jamu Seruni Putih
Berdasarkan Kelompok Umur dan Varian Jamu
Konsumen
Varian Jamu
≤ 20
>20 – 40 >40 – 60
> 60
tahun
tahun
tahun
tahun
Kunir Putih
√
√
√
√
Beras Kencur
√
√
√
√
Cabe Puyang
√
√
Secang
√
√
√
Kunci Sirih
√
√
Jahe Wangi
√
√
√
Temulawak
√
√
Kunyit
√
√
√
Kuning

sesuai dengan hasil FGD. Survei jalur distribusi
dilakukan dengan melakukan tracking jalur
eksisting dari penjual jamu yang sehari-hari
berkeliling menjual jamunya. Hasil dari survei
tracking jalur ini kemudian dimodifikasi
disesuaikan dengan kriteria jalur distribusi optimal
yang telah didiskusikan dalam FGD. Hasil dari
tahap kedua ini merupakan rencana strategi
pemasaran produk Jamu Seruni Putih secara
spasial.
3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
3.1. Pangsa Pasar Produk Seruni Putih
Identifikasi pangsa pasar produk Jamu Seruni
putih ini pada dasarnya dilakukan dengan
memetakan jenis konsumen berdasarkan kondisi
real sehari-hari di lapangan. Hal ini dilakukan
dengan memperhatikan jumlah permintaan jenis
varian jamu dan jenis konsumen yang memesan.
Analisis dan identifikasi pangsa pasar pada
dasarnya dilakukan dengan mempertimbangkan
jenis produk yang akan ditawarkan. Produk dari
Kelompok Seruni Putih ini merupakan produk jamu
instan dalam bentuk bubuk. Produk jamu instan ini
terdapat 8 varian, yaitu Kunir Putih, Beras Kencur,
Cabe Puyang, Secang, Kunci Sirih, Jahe Wangi,
Temulawak, dan Kunyit Kuning. Kedelapan varian
ini memiliki khasiat yang berbeda-beda. Hal ini
menjadikan pangsa pasarnya pun akan berbedabeda.

Sumber: Hasil In-Depth Interview dengan Produsen dan
Distributor (2019)

Berdasarkan hasil analisis pangsa pasar produk
Seruni Putih, pada dasarnya sebagian besar
konsumen berada pada kelompok usia diatas 40
tahun. Hal ini merujuk pada jumlah permintaan
jenis varian jamu oleh kelompok umur tertentu.
Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa untuk
lokasi potensial pemasaran produk dari Jamu
Seruni Putih ini merupakan lokasi yang biasanya
diakses atau didatangi oleh kelompok usia di atas
40 tahun.
Seain itu, berdasarkan kelompok umur
konsumen juga dapat diketahui bahwa untuk
produk jamu seruni putih yang merupakan jamu
instan
merupakan
kelompok
masyarakat
konvensional yang masih memiliki kepercayaan
untuk pengobatan herbal. Hal ini menjadi salah satu
faktor penentu pemilihan lokasi potensial
pemasaran Jamu Seruni Putih.
3.2. Standar Produk yang Dapat Dipasarkan
Faktor kedua untuk menentukan lokasi
pemasaran potensial dari Jamu Seruni Putih ini
adalah standar produk yang dapat dipasarkan pada
tiap jenis lokasi pemasaran potensial. Jenis lokasi
pemasaran ini pada dasarnya dibedakan menjadi 3,
yaitu pasar tradisional, toko kelontong, dan
minimarket (modern). Standar produk yang dapat
dipasarkan pada masing-masing jenis lokasi
pemasaran ini berbeda-beda.
1. Standar Produk di Pasar Tradisional
Standar produk di pasar tradisional pada
dasarnya tidak seketat di minimarket atau
toko modern lainnya. Standar produk yang
dapat dipasarkan di Pasar Tradisional untuk
yang merupakan bahan makanan antara lain:
a. Telah diregistrasikan ke departemen
kesehatan atau dinas terkait (BPOM).
b. Terdapat informasi halal dari MUI.

Gambar 5. Produk Jamu dari Kelompok Seruni
Putih yang akan dipasarkan

Berdasarkan hasil in-depth interview dengan
beberapa anggota kelompok seruni putih sebagai
pelaku usaha dan produsen jamu, dapat diketahui
bahwa pangsa pasar produk seruni putih yang
merupakan produk jamu sebagian besar merupakan
orang dewasa yang sudah berusia lanjut, dan
merupakan masyarakat konvensional. Berdasarkan
varian produk, maka pangsa pasar dari jamu ini
dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
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c. Jenis produk sesuai dengan kelompok
bahan makanan di pasar tersebut.
d. Terdapat sistem pengembalian barang
tak terjual.
e. Terdapat sistem pemesanan barang
berdasarkan permintaan.
2. Standar Produk di Toko Kelontong
Standar produk yang dapat dipasarkan di toko
kelontong untuk yang merupakan bahan
makanan pada dasarnya relative lebih ketat
dari pasar tradisional karena ada standar
kemasan yang harus dipenuhi. Standarnya
antara lain:
a. Telah diregistrasikan ke departemen
kesehatan atau dinas terkait (BPOM).
b. Terdapat informasi halal dari MUI.
c. Jenis produk sesuai dengan kelompok
bahan makanan di toko kelontong
tersebut.
d. Terdapat sistem pemesanan barang
berdasarkan permintaan.
e. Kemasan harus rapi dan minimal
terbungkus oleh plastik.
3. Standar Produk di Minimarket
Standar produk untuk dapat dipasarkan di
minimarket pada dasarnya paling ketat dan
paling rigid dibandingkan kedua jenis lokasi
potensial yang lain. Hal ini dikarenakan
standar produk yang dipasarkan cenderung
mengakomodasi
kebutuhan
masyarakat
modern. Standar produk yang dapat
dipasarkan di minimarket dilihat dari 2
standar, yaitu standar kemasan dan standar
keamanan produk untuk konsumen. Standar
kemasan produk antara lain:
a. Kemasan produk harus rapi, bukan
hanya
sekedar
dengan
plastik
pembungkus.
b. Kemasan produk harus higienis, yang
ditandai
dengan
adanya
sachet
pembungkus dari foil.
c. Kemasan produk harus memiliki
desain, warna, dan model yang modern
sehingga menarik minat konsumen
untuk membeli.
Standar kedua yaitu standar keamanan
produk untuk konsumen. Standar keamanan
produk antara lain:
a. Tertera
informasi
produk dan
distributor.
b. Tertera informasi ukuran (gram/ liter)
c. Telah diregistrasikan ke departemen
kesehatan atau dinas terkait (BPOM).
d. Terdapat informasi halal dari MUI.

e. Terdapat informasi barcode untuk
mempermudah minimarket dalam
menghitung stok barang, hasil
penjualan dan tren permintaan.
Berdasarkan standar produk ini kemudian dapat
dilakukan pemilihan lokasi potensial dengan
mempertimbangkan produk jamu seruni putih. Hal
ini dilakukan dengan menumpangsusunkan antara
standar ideal produk dengan kondisi eksisting
produk jamu Seruni Putih.
3.3. Lokasi Pemasaran Potensial Jamu Seruni
Putih
Penentuan lokasi pemasaran potensial dari
produk Jamu Seruni putih dilakukan dengan 2
tahap, yaitu menentukan toko potensial berdasarkan
standar produk, dan menentukan jalur distribusi
berdasarkan hasil FGD dengan masyarakat
kelompok Seruni Putih.
Penentuan toko potensial berdasarkan standar
produk dilakukan dengan mencocokkan antara
standar produk pada masing-masing toko dengan
kondisi eksisting produk Jamu Seruni Putih.
Standar ideal produk dari masing-masing jenis toko
dapat dilihat pada table sebagai berikut:
Tabel 2. Kesesuaian Standar Produk Jamu Seruni
Putih dengan Standar Pasar Tradisional

Standar Ideal Pasar Tradisional
Standar Kemasan
1. Jenis Produk sesuai dengan
kelompok bahan pangan di pasar
Standar Keamanan Produk
1. Terregistrasi departemen kesehatan
atau BPOM
2. Terdapat informasi halal dari MUI
Sistem Penjualan
1. Terdapat sistem pengembalian
barang tak terjual.
2. Terdapat sistem pemesanan barang
berdasarkan permintaan
Total Kesesuaian

Produk
Seruni
Putih
√
√
√
√
√
5/5

Tabel 3. Kesesuaian Standar Produk Jamu Seruni
Putih dengan Standar Toko Kelontong

Standar Ideal Pasar Tradisional
Standar Kemasan
1. Jenis Produk sesuai dengan
kelompok bahan pangan di toko
2. Kemasan harus rapi dan minimal
323
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terbungkus oleh plastik.
Standar Keamanan Produk
1. Terregistrasi departemen kesehatan
atau BPOM
2. Terdapat informasi halal dari MUI
Sistem Penjualan
1. Terdapat sistem pemesanan barang
berdasarkan permintaan
Total Kesesuaian

pemasaran yang sesuai dengan memperhatikan
lokasi pemasaran potensial. Berdasarkan hasil
analisis maka pada dasarnya dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:
1. Pangsa pasar Jamu Seruni Putih merupakan
kelompok umur >40 tahun dan merupakan
masyarakat konvensional, bukan masyarakat
modern.
2. Lokasi potensial untuk pemasaran produk
jamu seruni putih merupakan lokasi yang
biasanya dikunjungi oleh masyarakat
konvensional seperti pasar tradisional, toko
kelontong, dan mini market.
3. Jalur distribusi produk Jamu Seruni Putih
berkisar pada Kabupaten Sleman sisi barat
daya yang berbatasan dengan Kabupaten
Kulonprogo serta Kabupaten Bantul sisi
Utara yang berbatasan dengan Kota
Yogyakarta.

√
√
√
5/5

Tabel 4. Kesesuaian Standar Produk Jamu Seruni
Putih dengan Standar Minimarket

Standar Ideal Minimarket
Standar Kemasan
1. Kemasan Rapi
2. Kemasan higienis (sachet dalam foil)
3. Desain kemasan modern
Standar Keamanan Produk
1. Terdapat informasi produk dan
distributor
2. Terdapat infromasi ukuran (gram)
3. Terregistrasi departemen kesehatan
atau BPOM
4. Terdapat informasi halal dari MUI
5. Terdapat barcode
Total Kesesuaian

Produk
Seruni
Putih
√
√
√
√

Ucapan Terimakasih

√
√

Terimakasih kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat
Univeristas AMIKOM Yogyakarta yang telah
memberikan bantuan pendanaan untuk pelaksanaan
kegiatan ini. Selain itu juga terimakasih kepada UPPKS
Kelompok Jamu Seruni Putih yang telah bersedia
bekerja sama sebagai mitra dalam penyelenggaraan
kegiatan ini. Ucapan terimakasih juga disampaikan
kepada Ibu Wagiyanti selaku penggerak kelompok
Seruni Putih atas bantuan dan kesempatan yang
diberikan selama pelaksanaan pemetaan partisipasif
dengan masyarakat.

X
X
6/8

Berdasarkan hasil penilaian, maka pada
dasarnya produk Jamu Seruni Putih dapat
memenuhi syarat untuk dipasarkan pada jenis
distributor berupa pasar tradisional dan toko
kelontong. Produk jamu seruni putih tidak
memenuhi 2 standar dari 8 standar produk yang
dapat dipasarkan di minimarket. Berdasarkan hal
tersebut maka pada dasarnya lokasi potensial untuk
memasarkan jamu seruni putih adalah toko-toko
kelontong yang memiliki pangsa pasar menengah
serta pasar tradisional yang memiliki pangsa pasar
masyarakat konvensional.
Berdasarkan analisis lokasi potensi, maka tokotoko kelontong dan pasar-pasar tradisional di
Provinsi DIY tersebar pada bagian barat daya
Kabupaten Sleman dan di sisi Utara Kabupaten
Bantul. Sehingga untuk lokasi potensialnya berada
pada area yang tidak terlalu jauh dengan lokasi
Koperasi Seruni Putih.
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4. KESIMPULAN
Kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul
Pemetaan Jalur Distribusi Produk UMKM Jamu
Seruni Putih sebagai Upaya Peningkatan dan
Pengembangan Ekonomi Kreatif Masyarakat ini
dilaksanakan dengan melihat kebutuhan metode
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