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Abstrak
Teknologi Internet dapat digunakan sebagai media pemasaran yang efektif,. Strategi bisnis dalam pemasaran dan
promosi produk UKM dengan media sosial internet merupakan salah satu hal yang perlu di lakukan dalam upaya
memperluas jejaring pasar, untuk itu pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dituntut menjadi bagian dari
komonitas global dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui e-commerce. Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
harus melihat manfaat e-commerce untuk akses pasar secara mudah dan effisien seiring era globalisasi yang pasti
akan dihadapi. tidak terkecuali dengan LAMLEATHERS adalah usaha kecil pengrajin kulit asli, LAMLEATHERS
sendir ini masih menggunakan media sosial sebagi cara pemasaran produknya Permasalahan yang muncul dari
LAMLEATHERS yakni pemasaranya masih tergantung pada pemesanan yang tidak menentu dikarenakan metode
promosi yang kurang maksial sehingga konsumen belum banyak yang tahu tentang produk tersebut. Adapun luaran
dari kegiatan ini adalah tersedianya sistem informasi untuk membantu promosi produk dalam bentuk website ,sehingga
diharapkan dapat menambah jumlah konsumen dan jangkauannya lebih luas serta pesanan meningkat.
Kata Kunci : Usaha Kecil Menengah (UKM), LAMLEATHERS, E-commerce, Website

melalui e-commerce, jika mereka tidak mengikuti
perkembangan teknologi informasi akan tertinggal
jauh dan kalah dalam persaingan. Ecommerce
merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan
oleh pelaku usaha Kecil dan Menengah (UKM)
untuk memasarkan produknya selain dapat
memperluas akses pasar [3].
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) harus
melihat manfaat e-commerce untuk akses pasar
secara mudah dan effisien seiring era globalisasi
yang pasti akan dihadapi [4]. Usaha kecil pengrajin
kulit saat ini masih menghadapi permasalahan yang
cukup banyak dan beragam. Permasalahan utama
yang dihadapi adalah mengenaimanajemen usaha
baik manajemen produksi, proses produksi
merupakan tahapan yang sangat penting bagi
perusahaan, dimana pada tahap ini barang mentah
diolah menjadi barang jadi yang nantinya akan
dijual kepada konsumen untuk pemuasan
kebutuhan dan pengelolaan keuangan, modal dan
pembiyaan usaha, pengembangan teknologi,
pemasaran, sumber daya manusia, birokrasidan
kemitraan.
LAMLEATHERS
adalah usaha kecil
pengrajin kulit asli, berawal dari hobi pak Ardian
Yuligar Safagi mendirikan usaha ini pada Oktober
2015 lalu, kali ini LAMLEATHERS beralamatkan
di jalan Alpukat No. 40 A Leles, Desa Condong

1. PENDAHULUAN
Teknologi Internet dapat digunakan sebagai
media pemasaran yang efektif, dengan jangkauan
yang sangat luas tidak terbatas oleh ruang dan
waktu. Oleh karena itu para pelaku usaha kecil dan
menengah harus memanfaatkannya sebagai sarana
untuk meningkatkan jangkauan pasar, baik tingkat
nasional maupun internasional. Strategi bisnis
dalam pemasaran dan promosi produk UKM
Dengan media sosial internet merupakan salah satu
hal yang perlu di lakukan dalam upaya memperluas
jejaring pasar baik di tingkat lokal, nasional
maupun internasional [1].
Dengan memahami strategi Bisnis dalam
pemasaran dan promosi produk UKM dengan
media sosial di internet, strategi online marketing
membuat usaha seakan akan 24 jam non stop dan
dapat di akses seluruh dunia dan tidak banyak
mengeluarkan banyak biaya. Sedangkan menurut,
di era globalisasi informasi bergerak sangat cepat
dan menjadi pelaku bisnis untuk memenangkan
persaingan. Internet melalui ecommerce membuka
peluang bagi usaha kecil dan menengah (UKM)
untuk memasarkan dan menumbuhkan jaringan
usaha di seluruh belahan dunia usaha[2].
Untuk itu pelaku Usaha Kecil dan Menengah
(UKM) dituntut menjadi bagian dari komonitas
global dengan pemanfaatan teknologi informasi
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Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman,
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Post
55283. Sekolah ini jaraknya ± 500 meter dari jalan
Ring Road Utara.

Gambar 2. Instagram Lamleathers
Saat ini proses promosi baru dilakukan
dengan menggunakan media sosial yaitu instagram,
Dalam pemasaran saat ini yang yang dilakukan
adalah pasif menunggu pesanan dari konsumen.
Sedangkan
konsumen
yang
melakukan
pemesanan produk belum terlalu banyak
dikarenakan promosi yang kurang.

Gambar 1. Bahan Produksi Lamleathes
LAMLEATHERS sendiri kali ini masih
menggunakan media sosial dan lewat omang ke
omongan sebagi cara pemasaran produknya, oleh
karena itu bapak Ardian Yuligar Safagi selaku
pemilik
usaha
LAMLEATHERS
sangat
menginginkan diberikan metode pemasaran yang
lain yaitu E-commerce berbasis Website, agar dapat
meningkatkan pemesanan produk.

1.3.

Justifikasi Pengusul Besama Mitra
Pengusul dan Mitra bersepakat
bahwa
penerapan e-commerce berbasis website adalah
solusi yang tepat untuk media promosi atau
mengenalkan produk kepada masyarakat luas
dengan tampilan sebuah website yang menarik dan
memiliki informasi yang lengkap. Bagi organisasi,
e-commerce dapat meningkatkan pelayanan
terhadap pelanggan dan akses informasi menjadi
lebih mudah [5]. Beberapa rincian solusi yang
ditawarkan oleh pengusul untuk ditetapkan sebagai
solusi dalam bentuk tabel, yang ditunjukkan pada
Tabel 1.

1.2.

Permasalahan Mitra
Permasalahan yang muncul dari Ardian
Yuligar
Safagi
selaku
pemilik
usaha
LAMLEATHERS yakni jumlah karyawan yang
kurang sehingga dalam pembuatan produk
membutuhkan waktu yang cukup lama, selain itu
cara pemasaranya pun masih tergantung pada
pemesanan yang tidak menentu dikarenakan
metode promosi yang kurang maksial sehingga
konsumen belum banyak yang tahu tentang produk
tersebut
LAMLEATHERS sendiri memproduksi
beberapa jenis produk yang berbahan kulit asli
mulai dari dompet, sepatu, ikat pinggang, tas, jam
tanggan dan wadah id card. Dalam sekali proses
pembuatan dibutuhkan waktu 3 sampai dengan 5
hari tergantung tingkat kesulitan pembuatanya,
selain itu LAMLEATHERS pun melayani
pemesanan sesuai keinginan dari konsumen
(custom). Gambar 2. Menunjukan sosial media dari
lamleathers berupa instagram.

Tabel 1. Rincian solusi yang ditawarkan kepada
mitra
No Masalah
Solusi
yang
ditawarkan
1 Belum dapat
Merancang dan
menemukan cara
menerapkan website
atau metode promosi pada Lamleathers
yang lebih baik
untuk mendapatkan
pesanan lebih banyak
2 Tidak ada
Pelatihan dan
panduan untuk
menyediakan
mengelola website
panduan
untuk
mengelola website
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Adapun panduan mengelola website ditunjukan
seperti pada tabel 4.

1.4. Target dan Luaran

Adapun target luaran yang diharapkan dari
kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul
“Penerapan e-commers berbasis Website sebagai
media penunjang promosi UKM Lamleathers”
adalah sebagai berikut:

Tabel 4. panduan mengelola website
No
1

1)

Mengenalkan Website
Dalam pengenalan website ini diharapkan
mitra menjadi faham tentang seberapa pentingnya
website dalam dunia maya. Adapun materi yang
disampaikan melituti seperti ditunjukan pada tabel
2.
Tabel 2. Materi untuk pengenalan website
No
Materi
Bahasan
1
Pengenalan eManfaat e-commerce
commerce
dan website
2
Membangun
Perlengkapan yang
Website
dibutuhkan untuk
membangun website

2

Menjelaskan tentang
perawatan Website agar
tetap dapat diakses

Laporan akhir
atau publikasi kegiatan
pengabdian
Laporan Akhir atau pun publikasi pada
pengabdian ini adalah luaran yang wajib harus ada
dalam kegiatan pengambdian yang berjudul
“Penerapan e-commers berbasis Website sebagai
media penunjang promosi UKM Lamleathers”.
2. METODE PELAKSANAAN
Untuk program pengabdian kepada masyarakat ini
dilaksanakan berdasarkan alur yang ditunjukan
pada gambar 3 sebagai berikut

2)

Website untuk media promosi mitra
Website yang akan dibuat dalam kegiatan ini
adalah untuk media promosi Penerapan e-commers
berbasis Website sebagai media penunjang promosi
UKM Lamleathers. Adapun spesifikasi website
dapat dilihat seperti tabel 3.

3
4
5
6

Bahasan
Menjelaskan bagaimana
menggunakan Website

4)

Dalam mengenalkan website ini ditargetkan
nantinya menghasilkan modul untuk website.

No
1
2

Materi
Cara
Penggunaan
Website
Perawatan
Website

Tabel 3. Spesifikasi website
Spesifikasi
Detail
Nama Domain
lamleathers.com
Kebutuhan Disk
7 GB
Space
Bandwidth
Unlimited
CMS website
WordPress
Virtual Memory
2 GB
Isi Website
 Home
 Category
 Card Holder
 Wallet
 Strap
 Shop
 Blog/artikel

3)

Panduan mengelola Website
Dalam luaran panduan pengelola
menghasilkan sebuah modul panduan
mengelola website diharapkan dengan
modul ini, mitra dapat mengelola secara

Gambar 3. Alur metode pelaksanaan program
pengabdian kepada masyarakat

website
dalam
adanya
madiri.
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Berikut pemaparan dari Gambar 2 tahapan
utama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada
masyarakat pada UKM Lamleathers.

membuka dan mengenali website kepada mitra,
ditunjukan pada gambar 4 sebagai berikut :

1)

Identifikasi Masalah Pada Mitra
Pada tahap ini dilakukan observasi langsung
ke lokasi mitra untuk mengetahui dan menganalisis
permasalahan yang ada dan sedang dihadapi oleh
mitra. Berdasarkan wawancara dengan mitra
permasalahan yang dihadapi ialah belum adanya
sebuah website sebagai sarana dalam memberikan
informasi dan sekaligus sebagai media promosi
berbasis e-commers, serta cara pemasaran produk
Lamleathers tergantung pada pemesanan yang
tidak menentu dikarenakan ketidak tahuan
konsumen tentang produk tersebut.
Gambar 4. Mitra mencoba dan membuka
website Lamleathers

2)

Pembuatan Website
Pembuatan website Lamleathers merupakan
salah satu solusi yang ditawarkan oleh pengusul
pengabdian masyarakat kepada mitra. Pada tahap
ini dilakukan pembuatan website Lamleathers
dengan fitur yang disesuaikan dengan kebutuhan
mitra seperti fitur home, category, card holder,
wallet, strap, shop, blog/artikel.

Adapun cara lain untuk pelaksanaan
pengenalan website kepada mitra dilakukan dengan
menggunakan modul “Buku Panduan Penggunaan
Website Lamleathers” dapat dilihat pada gambar 5.
sebagai berikut:

3)

Pelatihan dan Pendampingan Penggunaan
Website
Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan setelah
website lamleather selesai dibuat ialah melakukan
pelatihan dan pendampingan penggunaan maupun
pengelolaan website lamleather sehingga mitra
dapat menggunakannya dengan baik dan benar.
3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
3.1.

Realisasi Pemecahan Masalah
Sebelum Kegiatan pengabdian dimulai,
pengusul melakukan beberapa persiapan sebagai
berikut:
1) Melakukan studi pustaka tentang perancangan
dan penerapan Website untuk UKM.
2) Menentukan perlengkapan yang dibutuhkan
untuk merancang website, yang meliputi
domain, hosting dan teamplate.
3) Merencanakan teamplate atau bentuk website
4) Menunjuk seorang programer dalam bidang
website
5) Membuat modul untuk pengenalan website dan
pengelolaan website

Gambar 5. Halaman sampul Buku panduan
Website
3.3.

Perancangan Website
Perancangan website untuk media promosi
pada UKM Lamleathers dibangun dengan
menggunakan CMS wordpress. Adapun halaman
atas website ditunjukan pada gambar 6.

3.2.

Pengenalan Website Kepada Mitra
Pelaksanaan Pengenalan website kepada
mitra dilakukan dengan langsung mencoba untuk
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Gambar 8. Alamat website Lamleathers
Pada proses penerapan website ini mitra juga
memperoleh buku panduan dengan judul “Buku
panduan pengelolaan Website lamleathers, halaman
sampul dapat dilihat pada gambar 9.
Gambar 6. Halaman Atas website
Sedangkan untuk halaman bawah
ditunjukan pada gambar 7. Berikut :

website

Gambar 9. Halaman sampul buku panduan
Gambar 7. Halaman Bawah website

Panduan pengelolaan website bersisi tentang
pembahasan langkah – langkah mengakses
dashboard website atau login website, managemen
produk, managemen pemesanan produk.

Website hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini
dapat digunakan untuk 2 fungsi sekaligus, yaitu
sebagai tempat promosi dan transaksi. Mitra dapat
menampilkan semua produk di beberapa categori
dan menampilkan home, category, card ,holder
,wallet, strap, shop, blog/artikel melakui website ini
pelanggan juga dapat melakukan pemesanan
produk mitra dengan cara pilih produk
klik
Add to cart.
3.4. Penerapan Website
Pada proses penerapan website, mitra
menginginkan
nama
websitenya
yaitu
lamleathers.com kemudian dicarikan nama domain
tersebut dan akhirnya dapat nama domain tersebut
seperti yang ditunjukan pada gambar 8.

4. KESIMPULAN
Berdasarkan kegiatan pengabdian masyarakat mitra
kami yaitu UKM lamleathers dapat disimpulkan
sebagai berikut:
1) Mitra dapat mengenal lebih dalam berkaitan
dengan penerapan website untuk media
promosi produk
2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komputer
berupa website sebagai media informasi dan
media promosi untuk produk lamleathers
3) Mitra dapat melakukan pengelolaan website
dan
memperoleh
Website
www.lamleathers.com yang digunakan mitra
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