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Abstrak
Saat ini pemasaran tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, dengan bantuan teknologi informasi
pemasaran dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Website merupakan salah satu media untuk
memasarkan suatu produk. Hampir segala bidang dengan berbagai macam tujuan telah
mengimplementasikan website, mulai dari bidang pendidikan, perbankan, pemerintahan, pariwisata, sampai
pada bisnis. e-Commerce adalah aktivitas yang berkaitan dengan pembelian, penjualan, dan pemasaran
produk dengan memanfaatkan media elekronik, seperti jaringan internet dan website. Konveksi AG
Collection sebagai mitra merupakan UKM yang berdiri pada tahun 2000 dan berlokasi di Pakahan,
Jogonalan, Klaten. Mitra bergerak di bidang konveksi. Produk yang dihasilkan berupa seragam sekolah,
seragam TPA, seragam pabrik, seragam kantor, dll. Mitra telah menyiapkan berbagai jenis kebutuhan untuk
proses produksi seperti mesin jahit, mesin obras dan perlengkapan pendukung lainnya. Konveksi AG
Collection didirikan dan dikelola oleh 2 orang, yaitu Agus Supriyanto dan Sugiyanto. Persiapan yang belum
mendapat prioritas utama oleh mitra adalah media promosi dan pemasaran. Sebagai UKM yang telah lama
berdiri harusnya mitra juga perlu menyiapkan media promosi dan pemasaran ini untuk mengenalkan profil
usaha dan produknya kepada masyarakat luas. Oleh sebab itu, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk
menyelesaikan masalah terkait media promosi ini adalah dengan perancangan dan implementasi website.
Kata kunci: konveksi, website, e-commerce, pemasaran
luas. Melalui website juga UKM dapat melakukan
transaksi online dengan palanggannya secara
mudah, baik skala nasional ataupun internasional.
Konveksi AG Collection didirikan dan dikelola
oleh 2 orang, yaitu Agus Supriyanto dan Sugiyanto.
Persiapan yang belum mendapat prioritas utama
oleh mitra adalah media promosi dan pemasaran.
Sebagai UKM yang telah lama berdiri harusnya
mitra juga perlu menyiapkan media promosi dan
pemasaran ini untuk mengenalkan profil usaha dan
produknya kepada masyarakat luas. Oleh sebab
itu,2 salah satu cara yang dapat dilakukan untuk
menyelesaikan masalah terkait media promosi ini
adalah dengan perancangan dan implementasi
website. Mitra telah menyiapkan mesin pendukung
produksi.

1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Saat ini pemasaran tidak lagi dibatasi oleh
ruang dan waktu, dengan bantuan teknologi
informasi pemasaran dapat dilakukan kapan saja
dan dimana saja. Website merupakan salah satu
media untuk memasarkan suatu produk. Hampir
segala bidang dengan berbagai macam tujuan telah
mengimplementasikan website, mulai dari bidang
pendidikan, perbankan, pemerintahan, pariwisata,
sampai pada bisnis. e-Commerce adalah aktivitas
yang berkaitan dengan pembelian, penjualan, dan
pemasaran produk dengan memanfaatkan media
elekronik, seperti jaringan internet dan website.
Kesadaran masyarakat terhadap penggunaan
website ke dalam bidang bisnis, seperti UKM
(Usaha Kecil dan Menengah) cukup baik. Hal ini
dapat dibuktikan dari banyaknya UKM yang telah
menggunakan website untuk berbagai tujuan,
seperti company profile, social networking, brand
building, online store, atau katalog online. UKM
dapat menggunakan website untuk mengenalkan
profil usaha dan produknya kepada masyarakat
1
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implementasi website adalah solusi yang tepat
untuk menyelesaikan masalah terkait media
promosi yang sedang dihadapi oleh mitra. Rencana
aktivitas yang akan dilakukan oleh pengusul dan
mitra dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang
diusulkan ditunjukkan pada tabel 1
Tabel 1. Aktifitas dalam kegiatan pengabdian

Gambar 1 Mesin Produksi
1.2. Permasalahan Mitra
Berdasarkan penjelasan pada analisis situasi
menunjukkan bahwa konveksi AG Collection oleh
2 orang dan dibantu oleh beberapa pekerja. Saat ini
mitra sedang fokus menyiapkan segala kebutuhan
untuk proses produksi berbagai macam seragam.
Mitra telah menyiapkan bahan, mesin, polda, dan
perlengkapan pendukung lainnya. Permasalahan
yang dihadapi oleh mitra adalah berkaitan dengan
media promosi dan pemasaran yang akan
digunakan. Hal ini dikarenakan mitra belum
menjadikan media promosi ini sebagai prioritas
utama yang harus diisiapkan. Bahkan penggunaan
media sosial untuk sekedar memperkenalkan profil
usaha dan produk mitra belum direncanakan,
apakah akan menggunakan facebook, twitter,
instagram, path, kaskus, atau youtube. Ditinjau dari
aspek bisnis tentu kondisi seperti ini dapat
berdampak buruk pada keberlangsungan usaha
mitra, karena tida memperoleh atau sedikit
konsumen.
Pada saat ini sangat mungkin sekali suatu UKM
atau bidang usaha memanfaatkan e-commerce
untuk mendukung aktivitas promosi. Begitu juga
dengan mitra, dapat memanfaatkan e-commerce
untuk mengenalkan profil usaha dan produknya
kepada masyarakat luas. Cara yang dilakukan dapat
dalam bentuk implementasi sosial media,
marketplace, atau membangun website. Malalui
ecommerce ini juga mitra dapat melakukan
transaksi online dengan palanggannya secara
mudah, baik skala nasional ataupun internasional.
Dengan demikian, masalah media promosi dan
pemasaran yang sedang dihadapi oleh mitra dapa
terselesaikan dengan baik

No
1

Kegiatan
Analisi proses bisnis

Aktor
Pengusul
mitra

2

Perancangan website ecommerce

Pengusul

3

Implementasi website ecommerce

Pengusul
mitra

dan

4

Pembelajaran untuk
implementasi dan
pengelolaan website

Pengusul
mitra

dan

dan

1.4. Target dan Luaran
Kegiatan pengabdian masyarakat yang berjudul
“Perancangan dan Implementasi Website ECommerce pada AG Collection” menghasilkan
target dan luaran seperti ditunjukkan pada tabel 2
Tabel 2. Target capaian luaran

1.3. Justifikasi Pengusul Bersama Mitra
Berdasarkan uraian sebelumnya, pengusul
mengusulkan kegiatan pengabdian masyarakat
dengan judul “Perancangan dan Implementasi
Website ECommerce pada AG Collection”.
Kegiatan ini diharapkan dapat membantu (support)
mitra dalam aspek promosi dan pemasaran.
Pengusul dan mitra sepakat bahwa perancangan dan
2

No

Jenis luaran

1

Publikasi
ilmiah
jurnal/prosiding

2

Publikasi
cetak/elektronik

media

Ada

3

Peningkatan omzet pada mitra
yang bergerak dalam
bidang ekonomi

Ada

4

Peningkatan
kuantitas
kualitas produk

dan

Ada

5

Peningkatan pemahaman dan
ketrampilan masyarakat

Ada

6

Jasa, model, rekayasa sosial,
sistem, produk/barang

Penerapan

7

Hak
kekayaan
intelektual
(paten, paten sederhana, hak
cipta, merek dagang, rahasia
dagang, desain produk
industri, perlindungan varietas
tanaman, perlindungan
topografi)

Tidak ada

8

Buku ajar

Ada

di

Indikator
capaian
Published
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Berikut spesifikasi website yang digunakan dalam
kegiatan
pengabdian
masyarakat,
seperti
ditunjukkan pada tabel 3

Pada kegiatan pengabdian masyarakat yang
berjudul
ini
persoalan
prioritas
yang
disepakatiadalah masala yang berkaitan dengan
pemasaran, untuk rincian persoalan prioritas
ditunjukkan pada tabel 5

Tabel 3. Spesifikasi Website
No

Spesifikasi

Keterangan

1

Nama domain

Aguscollection.com

2

Kapasitas

1.5 GB

3

Bandwidth

Unlimited

4

Akun e-mail

Unlimited

5

Platform CMS

Opencat

6

Halaman website

-Home
-Kategori
-Shopping Cart
-Tentang Kami
-Hubungi Kami
-Cara Pemesanan

Tabel 5. Rincian Persoalan Prioritas

Tahap implementasi website e-commerce pada
kegiatan pengabdian akan menghasilkan buku ajar
yang berisi panduan impmenetasi dan pengolahan
website, yang bertujuan agar mitra dapat mengolah
website secara mandiri, untuk memasarkan produk
konveksinya. Rencangan isi buku ajar ini
ditunjukkan pada tabel 4

No

Persoalan

Aktor

1

Media
Pemasaran

Mitra tidak memprioritaskan
penggunaan media
pemasaran dalam pendirian
usaha baru

2

Perlengkapan
website

Mitra belum melakukan
investasi berkaitan dengan
kebutuhan perlengkapan
untuk implementasi website
e-commerce

3

Perancangan
website

Mitra belum mempersiapkan
skill
untuk
merancang
website e-commerce

4

Panduan
implementasi
dan
pengelolaan
website

Tidak ada panduan yang
digunakan oleh mitra untuk
mempelajari cara
implementasi dan
pengelolaan website secara
baik

2.2. Metode Penyelesaian Persoalan
Tahap penyelesaian persoalan pada kegiatan
pengabdian masyarakat ditunjukkan pada tabel 6

Tabel 4. Panduan implementasi dan pengelolaan
website e-commerce
No

Materi

Bahasan

1

Pengenalan
website ecommerce

Menjelaskan
jenis-jenis
website, cara kerja website ecommerce

2

Bagian
website ecommerce

Menjelaskan bagian-bagian dan
fungsi-fungsi dari website ecommerce

3

Cara
bertransaksi
di website ecommerce

Menjelaskan alur transaksi di
website e-commerce

4

Pengelolaan
kontent

Menjelaskan cara mengisi,
mengubah dan mengedit isi
website e-commerce

5

Perawatan
website

Menjelaskan cara perawatan
webite agar tetap selalu dapat
diakses

Tabel 6. Metode penyelesaian persoalan
No
1

Persoalan
Media Pemasaran

Metode Penyelesaian
Pengusul menyarankan
untuk
mengimplementasikan
website e-commerce
sebagai media pemasaran
kepada mitra

2

Perlengkapan
website

Pengusul menyiapkan
perlengkapan untuk
membuat website ecommerce, sedangkan
mitra
menyiapkan data atau
informasi untuk
isi website

3

Perancangan
website

4

Panduan
implementasi
dan pengelolaan

Pengusul merancang
website e-commerce yang
dapat digunakan sebagai
media pemasaran oleh
mitra
Pengusul membuat buku
panduan untuk
implementasi dan

2. METODE PELAKSANAAN
2.1. Justifikasi Persoalan Prioritas
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Tabel 8. Metode penyelesaian persoalan

pengelolaan website ecommerce

No
1

Persoalan
Media Pemasaran

Metode Penyelesaian
- Mitra memperhatikan
saran dari pengusul
- Mitra memahami
pentingnya media
pemasaran
- Mitra menyetujui
implementasi website ecommerce sebagai media
promosi poduk

2

Perlengkapan
website

-Mitra menyeiapkan data
dan informasi
untuk content website ecommerce , seperti misi
dan visi usaha, profil
usaha, dan foto usaha

3

Perancangan
website

-Mitra menerima website
untuk media pemasaran
produk

4

Panduan
implementasi
dan pengelolaan

-Mitra membaca buku
panduan telah telah
tersedia
- Mitra mendengarkan
penjelasan dari pengusul
- Mitra mengajukan
pertanyaan apabila tidak
faham

2.3. Prosedur Kerja
Prosedur kerja untuk mendukung realisasi
metode penyelesaian persoalan dalam kegiatan
pengabdian masyarakat ditunjukkan pada tabel 7
Tabel 7. Metode penyelesaian persoalan
No

Persoalan

Prosedur Kerja

1

Media Pemasaran

-Pengusul menjelaskan
pentingnya media
pemasaran
- Pengusul mennyarankan
kepada mitrauntuk
mengimplementasikan
website e-commerce
sebagai media promosi
- Mitra menyetujui saran
dari pengusul untuk
melakukan implementasi
website e-commerce

2

Perlengkapan
website

- Pengusul menyiapkan
perlengkapan untuk
merancang website ecommerce
- Mitra menyiapkan data
atau informasi untuk isi
website e-commerce

3

Perancangan
website

-Pengusul merancang
website e-commerceyang
dapat
diimplementasikan
sebagai media pemasaran
produk

Panduan
implementasi
dan pengelolaan

- Pengusul membuat buku
panduan untuk
implementasi dan
pengelolaan website ecommerce
- Mitra mempelajari isi
buku panduan yang
telah tersedia
- Apabila ada pertanyaan
dari mitra, maka
pengusul akan menjawab
pertanyaan
tersebut

4

3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
3.1. Realisasi Pemecahan Masalah
Pada tahap ini ditentukan solusi yang dihadapi
oleh mitra, berikut hasilnya :
1) Mengamati proses pemasaran yang dilakukan
oleh mitra
2) Menentukan masalah utama dari mitra yaitu
pemasaran produk
3) Melakukan studi pustaka tentang
pengembangan website e-commerce
4) Menentukan domain hosting untuk website ecommercenya.
5) Merancang bentuk website e-commerce
6) Menuntuk programmer untuk membangun
website e-commerce
7) Menerapkan website e-commerce untuk
pemasaran
8) Membuat modul pengenalan website ecommerce
9) Membuat buku ajar panduan penggunaan
website e-commerce

2.4. Partisipasi Mitra
Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian
masyarakat ditunjukkan pada tabel 8
.
4
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1) Mitra mampu mengenal media pemasaran
digital
2) Mitra mampu mengenal website e-commerce
sebagai media pemasaran
3) Mitra Mampu menerapkan website e-commerce
untuk memasarkan produk
4) Mitra mampu mengelola kontent website ecommerce.
Selain menghasilkan kesimpulan, berikut beberapa
saran untuk pengembangan selanjutnya :
1) Perlunya penerapan SEO (Search Engine
Optimization) untuk memudahkan pencarian
website.
2) Perlunya pengembangan aplikasi versi mobile
untuk
memudahkan
konsumen
dalam
berbelanja.

3.2. Perancangan Website
Website yang dibangun untuk media pemasaran
pada AG Collection dibangun menggunakan salah
CMS yaitu Opencart, Aplikasi CMS biasa
digunakan untuk membangun web portal berita,
company profile, blog, dan tidak menutup
kemungkinan dapat juga dibuat system informasi
sekolah atau kampus, web pencari kerja, web toko
online (marketplace) [1]. Halaman utama website
seperti ditunjukkan pada gambar 2

Ucapan Terimakasih
Penulis mengucapkan terimakasih kepada Lembaga
Pengabdian Masyarakat Universitas AMIKOM
Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan
kepada penulis untuk ikut serta dalam kegiatan
pengabdian masyarakat dan telah berjalan dengan
lancar, terimakasih juga penulis ucapkan kepada
AG Collection yang telah bersedia menjadi mitra
pada kegiatan pengabdian masyarakat ini, sehingga
penulis dapat melaksanakan Tridharma Perguruan
Tinggi khususnya dharma yang ketiga dengan baik.

Gambar 2 Halaman Utama Website
Website e-commerce yang dihasilkan dari
kegiatan pengabdian masyarakat digunakan untuk
memasarkan produk secara online. Sehingga dapat
memperluas pasar, baik secara nasional maupun
internasional.

Daftar Pustaka
[1]

3.3. Penerapan Website
Nama Mitra AG Collection, dimana AG
merupakan kependekan dari Agus yang merupakan
nama dari pemiliknya, ketika mendaftarkan domain
agcollection.com ternyata nama domain tersebut
telah ada yang memiliki sehingga diganti menjadi
aguscollection.com, seperti yang ditunjukkan pada
gambar
Untuk menggunakan dan mengelola website ecommerce. Mitra dapat menggunakan buku ajar
yang berisi panduan pengelolaan website ecommerce, dimana pembahasan mulai dari
pengenalan website sampai pengelolaan isi website.

.

4. KESIMPULAN
Hasil
dari
pengabdian
masyarakat
yang
berjudul”Penerapan dan Implementasi Website ECommerce pada AG Collection” yang telah dibahas
pada bab-bab sebelumnya, menghasilkan beberapa
kesimpulan :
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