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ABSTRAK
Pada masa pandemi Covid 19 sangat berpengaruh pada penurunan
penjualan mitra UMKM Kudapan Mungil, hal tersebut di karenakan mitra
belum maksimal dalam melakukan pemasaran secara online serta belum
melakukan analisis usaha secara matematis dengan penentuan harga jual
produk. Tujuan pengabdian ini untuk meningkatkan penjualan UMKM
Kudapan mungil melalui pelatihan pemasaran secara online dan
penentuan harga jual produk. Metode pengabdian yang digunakan adalah
Ceramah, Tanya jawab dan praktek secara langsung, dimana tim
pengabdian memberikan ceramah dilanjut dengan sharing knowledge
setelah itu praktik secara langsung. Hasil pengabian mitra UMKM
Kudapan mungil dapat melakukan pemasaran secara on line serta
menentukan harga secara matematis sehinggga mampu meningkatkan
penjualan dan profit UMKM Kudapan mungil.
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PENDAHULUAN
UMKM Kudapan Mungil yang beralamat di Jl. Budi Utomo Desa Megawon Kudus Kecamatan Jati
merupakan usaha yang bergerak membuat kudapan dimsum. Selama kurang lebih 3 tahun terakhir
sejak adanya pandemi Covid 19 UMKM Kudapan Mungil tidak bisa membuka gerai seperti biasa,
sehingga berdampak pada pejualan. Untuk mengurangi penyebaran virus Covid 19 pemerintah
melalui Permen RI No 21 tahun 2021 dalam (Yunus & Rezki, 2020) mengeluarkan peraturan mengenai
pembatan sosial, pembatasan jam operasioanl café, warung makan dan larangan makan ditempat,
jadi proses pembelian produk makanan melalui aplikasi secara online, tujuan utama pemerintah
dalam melakukan pembatasan sosial adalah mengurangi kontak secara fisik orang yang sedang
terinfeksi dan orang yang tidak terinfeksi yang berdampak pada penularan virus (Johnson et al.,
2020). Dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengatasi penyebaran virus covid
19 berdampak pada pendapatan (Sayuti Pono, 2013) serta perkembangan UMKM yang mengalami
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penurunan penjualan sebesar 84% (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga berdampak pada penutupan
usaha UMKM (Ramadhan, 2020).
Kondisi covid 19 merupakan suatu kondisi wabah yang memerlukan suatu penanganan secara
khusus. Di Indonesia sendiri perkembangan covid 19 berdasarkan data terakhir kasus corona
5.350.902 kasus dan meninggal 147.025 jiwa meninggal berdasarkan (Worldometer, 2022). Dampak
lain yang ditimbulkan adanya covid 19 adalah telah merubah perilaku dunia usaha baik dari perilaku
konsumen atau perilaku pengusaha itu sendiri (Fadillaha & Subchan, 2021). Perilaku konsumen
ditunjukan dengan menjadi lebih konservatif dan berhati-hati dalam membeli produk (Mutiara,
2020). Dalam menghadapi kondisi pandemi Covid 19, harus mampu disikapi dengan bijaksana yaitu
UMKM harus mampu beradaptasi dalam menyesuaikan dengan perilaku konsumen yang ada dalam
melakukan transaksi jual beli secara online sehingga penerapan inovasi marketing digitalisasi mampu
meningkatkan pendapatan UMKM (Sunardi et al., 2021).
Dalam menghadapi Covid 19 UMKM Untuk melakukan perubahan mengenai penjualan produk
mitra UMKM harus melakukan perubahan penjuaan secara online (Yusup et al., 2020). karena
perubahan perilaku konsumen menjelaskan jika perilaku konsumen merupakan suatu proses
evaluasi dalam kegiatan mencari, membeli menggunakan dan evaluasi terhadap suatu produk dalam
memenuhi kebutuhan. Untuk memasarkan produknya UMKM harus mampu melihat target pasar
yang ingin disasar (Schwarzl & Grabowska, 2015). Dalam memperluas pemasaran terhadap produk
Mitra UMKM harus melakukan penjualan secara online dengan memanfaatkan media sosial salah
satunya instagram (Soelaiman & Utami, 2021). Selain itu media sosial dapat dijadikan sebagai proses
pengembangan kinerja dan peningkatan inovasi terhadap kinerja UMKM (Cao et al., 2018). Usaha
lain untuk mempertahankan penjualan dengan melakukan evaluasi penentuan harga jual oleh
UMKM Kudapan Mugil, jika faktor yang dapat menarik konsumen untuk melakukan pembelian
terhadap suatu produk salah satunya adalah harga produk, karena semakin penerapan harga produk
akan berpengaruh terhadap volume penjualan yang semakin meningkat. Proses evaluasi penjualan
bertujuan meningkatkan penjualan (Nababan, 2017) supaya kedepan nya mitra mengetahui analisis
usaha yang dijalankan selama ini apakah sudah memiliki profit sesuai dengan rencana atau belum.
Berdasarkan hasil wawancara dan sharing knowledge terhadap mitra UMKM Kudapan Mungil
mengenai dampak pandemi covid 19 terhadap penurunan penjualan yang selama ini banyak dialami
oleh UMKM. Tim pengabdian secara garis besar menarik kesimpulan jika mitra pelaku usaha UMKM
Kudapan Mungil belum bisa beradaptasi secara sepenuhnya dengan menerapkan strategi
pemasaran secara efektive, sehingga perlu dilakukan penyuluhan mengenai strategi adaptasi yang
harus dilakukan oleh pelaku usaha baik dari segi pemasaran, finansial UMKM dan sebagainya.
Melihat dari kondisi yang terjadi dilapangan tim pengabdian kepada masyarakat Politeknik Rukun
Abdi Luhur jurusan Manajemen Logistik merasa terpanggil untuk berusaha mencari solusi yang
terbaik berbagi ilmu atau sharing knowledge dengan mitra UMKM Kudapan Mungil, agar usaha yang
dijalankan selama ini berjalan dan tetap bertahan dimasa pandemi seperti yang terjadi saat ini.
Dari permasalahan yang terjadi pada mitra UMKM Kudapan Mungil yang berlokasi Jl Budi Utomo
Desa Megawon Kudus secara garis besar dapat disimpulkan mengenai penerapan strategi
beradaptasi dalam masa pandemi yang berdampak pada penurunan penjualan. Dari permasalahan
yang ada tim pengabdian mencoba memberikan solusi terhadap pemecahan permasalahan tersebut
sebagai berikut:
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Aspek
Pemasaran

Manajemen
Produksi

Tabel 1
Solusi dari Permasalahan
Permasalahan

Solusi

Keterampilan mitra pemasaran secara Memberikan pelatihan kepada
online mitra masih rendah
mitra pemasaran secara online
melalui instagram
Belum adanya perhitungan analisis Memberikan pelatihan mitra
usaha yang dilakukan dengan mitra
tentang analisis usaha dengan
melakukan perhitungan harga
jual
untuk
mengetahui
keuntungan mitra

METODE PELAKSANAAN
Tahapan Pengabdian
Tahapan pengabdian kepada masyarakat merupakan suatu proses langkah-langkah dalam
menyelesaikan permasalahan mitra UMKM Kudapan Mungil yang berlokasi di Jl Budi Utomo
Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Berikut dibawah ini tahapan Dalam kegiatan pengabdian kepada
masyarakat.
a. Persiapan Pengabdian dengan Observasi Kebutuhan Mitra
Tahapan pertama yang harus dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat adalah dengan
melakukan observasi pra survei kepada mitra, dalam hal ini mitra UMKM Kudapan Mungil. Dimana
dengan adanya pra survei berupa observasi diharapkan tim pengabdian kepada masyarakat dapat
menggali informasi mengenai permasalahan yang dihadapi oleh mitra. Sehingga dengan
mengetahui permasalahan yang dihadapi, tim pengabdi dapat memberikan solusi mengenai
permasalahan tersebut dan memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Setelah tahap
observasi dilanjutkan dengan tahapan pembuatan proposal, di mana proposal yang kami tawar kan
kepada mitra untuk menyesuaikan antara permasalahan dan solusi yang diberikan.
b. Pelaksanaan Penyuluhan dan Pelatihan
Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan di rumah mitra yang beralamatkan di
Jalan Budi Utomo Kecamatan Jati Kabupaten Kudus pada tanggal 15 Mei 2022. Pelaksanaan
pengabdian ini meliputi 2 tahapan, tahapan pertama tim pengabdi memaparkan permasalahan yang
dihadapi oleh mitra UMKM secara global pada saat pandemi seperti saat ini setelah itu memberikan
ceramah berupa penjelasan mengenai tips atau cara yang harus dilakukan oleh mitra pelaku usaha
UMKM Kudapan Kecil dalam menghadapi perilaku konsumen pada masa pandemi seperti saat ini,
supaya pelaku UMKM masih bisa bertahan dalam mengahadapi covid 19. Kedua tim pengabdian
melakukan sharing knowledge kepada mitra agar memberikan masukan yang harus dilakukan
supaya ditemukan strategi yang bisa diterapkan dalam kondisi pandemi covid 19 dan mampu
meningkatkan omset penjulan.
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c. Evaluasi
Tahapan evaluasi dilakukan untuk membandingkan kondisi mitra pelaku usaha UMKM Kudapan
Mungil sebelum dan sesudah program dilaksanakan. Dalam pengabdian kepada masyarakat ini
diharapkan keberhasilan program ini dengan adanya perubahan mitra ke arah yang lebih positif yaitu
mengenai peningkatan kemampuan dan pengetahuan mengenai stratetegi mitra yang dapat
dilakukan untuk bertahan dalam masa pandemi sepeti saat ini.
d. Pelaporan
Tahap pelaporan merupakan tahapan terakhir dari kegiatan pengabdian, dimana tim pengabdi
melakukan pelaporan akan kegiatan pengabdian yang telah dilakukan mitra UMKM Kudapan
Mungil.
Metode Pelaksanaan
Mengenai permasalahan yang dihadapai oleh mitra pada saat dilakukan observasi sebelum
kegiatan pengabdian dilakukan adalah permasalahan penjualan saat kondisi pandemi covid 19
sehingga pendapatan pelaku UMKM Kudapan Kecil menurun. Pada kegiatan pengabdian kepada
masyarakat ini dilaksanakan di lokasi tempat mitra UMKM Kudapan Mungil di Jalan Budi Utomo
Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Adapun mengenai penjelasan tentang metode yang digunakan
dalam kegiatan pengabdian adalah sebagai berikut :
a. Metode Ceramah
Tim pengabdian memberikan penjelasan secara detail mengenai permasalahan yang secara
umum dihadapai oleh pelaku usaha dalam kondisi Covid 19 seperti saat ini. Setelah menjelaskan
kemungkinan permasalahan yang dihadapi tim pengabdian mencoba memberikan tips dan trik yang
harus dilakukan oleh pelaku usaha dalam bertahan menghadapi perubahan perilaku konsumen yang
disebabkan penyesuaian konsumen terhadap gaya hidup pada masa pandemi covid 19 seperti saat
ini. Dimana konsumen pada saat pandemi sampai saat ini sudah sangat memperhatikan gaya hidup
mereka dengan melakukan pembelian secara on line seperti melalui grab food, gojek, shoope food
dan lain -lain. Selain itu para UMKM juga melakukan pemasaran secara on line baik melalui Facebook,
Instagram dan tik tok dan whatsup web. Sehingga untuk mempertahankan eksistensi keberadaan
UMKM Kudapan Mungil eksistensi atau keterampilan dari mitra diperlukan.
b. Metode Sharing Knowledge
Setelah Tim pelaksana pengabdian memberikan penjelasan mengenai permasalahan dan solusi,
diharapkan pelaku usaha memberikan respon baik berupa pertanyaan atau sanggahan terhadap
penjelasan yang diberikan dengan kesesuaian permalahan yang dahapi atau kendala yang mungkin
dihadapi saat pelaksanaan nantinya. Dengan adanya sharing knowledge ini dapat berdampak pada
meningkatnya inovasi terhadap tehnologi yang digunakan UMKM dalam melakukan pesaran (Ritala
et al., 2015). Sehingga dari sharing knowledge ini diharapkan ditemukan titik tengah, dimana strategi
yang digunakan oleh mira bisa diterapkan dilapangan dan bisa meningkatka pendapatan mitra
tersebut.
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c. Metode Praktek
Selama ini UMKM Kudapan Mungil sudah melakukan promosi melalui isntagram tetapi sampai
saat ini belum maksimal sehingga tim pengabdian memberikan pelatihan secara langsgung
bagaimana melakukan manajemen Instagram dengan baik. Sehingga dengan Latihan tersebut
mengelola Instagram di feed supaya lebih menarik sehingga akan meningkatkan follower Instagram
UMKM Kudapan Mungil. Selain mengajari bagaimana mempromosikan melalui Instagram pengabdi
juga mempraktekan mengenai proses perhitungan harga jual produk, sehingga diharapkan mitra itu
dapat mengetahui dan menganalisa kelayakan usaha yang dilakukan

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pada UMKM Kudapan Mungil terlaksana
sesuai dengan rencana, dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :
a. Tahapan pertama yaitu tim pengabdi yang terdiri dari dua dosen memberikan penyuluhan
secara langsung berupa ceramah kepada mitra mengenai strategi pemasaran dengan
menggunakan media sosial / instagram dan pelatihan penentuan harga jual. Dari proses ceramah
diharapkan mitra lebih terampil dan terbiasa melakukan pemasaran melalui instagram serta
dapat memperluas pemasaran melalui media sosial instagram. Selain itu mitra bisa melakukan
pembukuan dengan baik dan pencatatan terhadap perhitungan dalam menentukan harga jual,
hal ini keterkaitan dengan analisis kelayakan usaha mitra. Hasil dari ceramah mitra bisa
mengetahui dampak dari pelaksanaan pelatihan pemasaran melalui instagram dan menghitung
harga jual produk.
b. Tahapan kedua yaitu praktik secara langsung. Dengan di dampingi oleh tim pengabdian kepada
masyarakat, mitra UMKM melakukan praktik pemasaran dengan media sosial instagram dan
praktik mengelompokkan jenis – jenis biaya (biaya variabel dan biaya tetap) untuk menghitung
harga jual produk.
c. Tahapan ketiga yaitu penutup dan evaluasi kegiatan. Pada tahapan ini untuk mengetahui
pemahaman mitra mengenai materi praktek yang telah dilakukan antara mitra UMKM Kudapan
Mungil dengan tim pengabdian. Tahapan ketiga ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana
tingkat pemahaman dan keterampilan mitra dalam menerima masukan yang diberikan oleh tim
pengabdian.

Gambar 1
Pengabdi memberikan materi
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Gambar 2
Foto bersama dan penyerahan souvenir

No

Kriteria

Tabel 2
Solusi dari Permasalahan
Indikator Capaian

1

Tingkat Partisipasi Mitra UMKM

1. Keikutsertaan mitra
dalam proses
pengabdian.
2. Proses pelaksanaan
pengabdian

2

Tingkat Pemahaman Mitra

3

Tingkat Keterampilan Mitra

Pemahaman mitra
meningkat tentang arti
pentingnya pemasaran
melalui media sosial
instagram dan pelatihan
menghitung harga jual
Meningkatnya
keterampilan mitra dalam
melakukan pemasaran
melalui sosial media
(instagram) dan
menghitung harga jual
produk.

Status Capaian
1. Tercapai (Mitra
mengikuti pengabdian
dengan baik)
2. Tercapai (waktu
pelaksanaan sesuai
dengan jadwal)
Tercapai (Mitra dapat
memahami fungsi dan
tujuan dari pengabdian
mengenai pemasaran
dengan instagram dan
menghitung harga jual)
Tercapai (Mitra dapat
mempraktikkan sendiri
pemasaran secara on line
melalui media sosial
dengan instagram dan
menghitung harga jual)

KESIMPULAN
Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat telah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
Materi pengabdian disampaikan oleh tim pengabdian melalui sharing knowledge diskusi dan
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ceramah, untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman dilakukan praktek secara langsung
dan dilakukannya evaluasi pengabdian melalui kuesioner untuk mengetahui kendala yang
menghambat tingkat pemahman dan keterampilan mitra UMKM. Manfaat yang diharapkan dari
pengabdian kepada Mitra Kudapan Mungil dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan
dalam melakukan pemasaran secara online melalui media masa instagram dan menghitung harga
pokok produksi yang digunakan untuk menentukan harga jual produk.
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