
BAB III 

PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

3.1 Program Pengenalan Komputer ke murid SD 

Nama Mahasiswa : Sri Devi Sopiawati 

NPM   : 1611010096 

Sekolah dasar merupakan jenjang pendidikan paling mendasar yang dapat dilaksanakan 

sebaik-baiknya karena menjadi landasan bagi pendidikan di- tingkat selanjutnya. 

Pendidikan ditingkat sekolah dasar mampu membekali siswanya dengan nilai-nilai, sikap 

dan kemampuan dasar agar mereka bisa berkembang menjadi pribadi mandiri .Sekolah 

sebagai tempat mencari ilmu harus mampu melaksanakan proses belajarnya dengan baik 

dan dapat mendorong  perkembangan kreativitas siswa dengan  berupaya mendorong atau 

menciptakan lingkungan belajar yang kondusif .Kreativitas merupakan suatu kemampuan 

yang dimiliki semua orang dengan kadar yang berbeda- beda,jadi ada orang yang sangat 

kreatif dan kurang kreatif. Setiap anak lahir dengan potensi kreatif dan tidak ada orang 

yang sama sekali tidak memiliki kreativitas (Utami Munandar,1995:45). 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang begitu pesatnya 

telah memberikan berbagai perubahan dalam bidang kehidupan termasuk dalam dunia 

pendidikan .Salah satu contoh nyata yang dapat kita rasakan adalah kemudahan dalam 

berkomunikasi. PKPM adalah salah satu cara dimana kita pelaku dunia pendidikan saling 

membagi ilmu dan pengalaman yang dikita dapatkan dibangku perkuliahan. Terdapat satu 

sekolah dasar yang kami jadikan tempat belajar mengajar yaitu SDN 3 Jati Baru.yang kita 

ajarkan mengenai dasar-dasar komputer serta manfaatnya .  

Kegiatan pengenalan dan pelatihan ini merupakan suatu proses pemberian ilmu 

pengetahuan kepada siswa/i anak kelas 5 SD . Kegiatan ini dilaksanakan di SD Negeri 3 

Jati Baru pada hari senin tanggal 26 Agustus 2019.  Teknik pelaksaan kegiatan ini adalah 

mengenalkan apa itu Komputer dan mengenalkan cara menggunakan Microsoft Word 

serta memberikan pelatihan bagaimana cara mengoperasikannya dengan baik dan benar.  

Maksud dari kegiatan ini adalah agar siswa/i dapat mengetahui apa itu komputer, cara 

menggunakan komputer, serta menguasai teknik-teknik dasar dalam menggunakan 

Microsoft Word 2016. 



Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran siswa/i akan pentingnya 

komputer dalam bidang Pendidikan, serta memperoleh informasi mengenai tata cara 

penggunaan komputer secara baik dan benar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Pengenalan Komputer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  Program Pembuatan Website UMKM 

Nama Mahasiswa : Desti Puspita Sari 

NPM   : 1611050102 



Pemanfaatan teknologi informasi yang saat ini berkembang pesat semakin meluas seiring 

dengan meningkatnya kebutuhan akan ketersediaan informasi yang akurat dan cepat 

(Aditama, 2006). Kemajuan teknologi informasi saat ini ialah pemanfaatan jaringan 

internet yang memungkinkan setiap orang dapat mengakses atau memperoleh data-data 

yang tersedia secara bersama sama melalui jaringan yang saling terhubung (Tri Warsono, 

2011).  

Era teknologi dan globalisasi juga semakin mendorong timbulnya kebutuhan informasi 

yang cepat dan tepat. Hal itu dirasakan sangat vital bagi masyarakat saat ini di berbagai 

bidang (Hartanto, 2010). Keberhasilan sistem ini dapat diukur berdasarkan maksud 

pembuatannya, yaitu keserasian dan mutu data, pengorganisasian data dan tata cara 

penggunaannya (Tejoyuwono, 2006). 

1. Pengertian Website 

Website adalah fasilitas internet penghubung dokumen dalam lingkup lokal maupun 

jarak jauh. Dokumen pada website disebut dengan web page sementara link dalam 

website memungkinkan pengguna bisa berpindah dari satu page ke page lain (hyper 

text), baik diantara page yang disimpan dalam server yang sama maupun server 

diseluruh dunia. Pages diakses dan dibaca lewat browser seperti Netscape Navigator, 

Internet Explorer, Mozila Firefox, Google Chrome dan aplikasi browser lainnya. 

2. Fungsi Website 

Website ini pastinya punya banyak manfaat. Jadi, jika kita ingin mengetahui fungsi 

website, dapat dibagi sesuai kategori jenisnya. Jenis website yang berbeda tentunya 

punya fungsi yang cukup berbeda juga. Apa saja? Mari ketahui lebih lanjut! 

 

3. Website Sebagai Sarana Informasi 

Ini adalah fungsi utama dari website umumnya yaitu sebagai sarana informasi. Website 

bisa jadi suatu media untuk menyebarkan informasi-informasi ke publik. Idealnya, 

memang website dijadikan sarana edukasi akan berbagai topik yang ada. Contohnya, 

anda menemukan website berisi berita, tips, tutorial, pengumuman penting dan lain 

sebagainya. 



4. Website Sebagai Sarana Hiburan 

Menjadi sarana hiburan bagi publik juga termasuk ke dalam fungsi website. Misalnya 

ketika Anda membaca majalah online, berita soal gaya hidup, atau ulasan film dan karya 

seni lainnya dari website-website yang ada. Nah terkait navigasi, website yang bertujuan 

sebagai sarana hiburan biasanya lebih mengutamakan kemudahan web visitor dalam 

bernavigasi dan estetika visualnya biasanya optimal. Untuk jenis konten, biasanya 

banyak berupa video, gambar terpisah, galeri foto, atau podcast. 

5. Website Sebagai Sarana Jual Beli/eCommerce (Toko Online) 

Apakah Anda pernah mendengar nama-nama situs belanja besar semacam Tokopedia, 

Bukalapak, atau website beli tiket transportasi Traveloka? Ini termasuk dalam aktivasi 

fungsi website sebagai ecommerce. Tujuan dari website seperti ini adalah mendapat 

customer yang bertransaksi, meningkatkan penjualan dan loyalitas customer terhadap 

brand perusahaan. Website-nya juga tidak hanya berisi konten-konten informatif saja 

tetapi juga dukungan fitur tertentu semacam payment gateway. Ada banyak sekali 

elemen website yang harus dioptimasi untuk mensukseskan sebuah ecommerce yaitu 

proses transaksi yang mudah dilakukan web visitor/pengunjung, tampilan atraktif 

website, produk yang populer, penawaran menarik, metode pembayaran produk yang 

bervariasi, dan desain yang mobile-friendly (mengingat orang lebih banyak mengakses 

dari handphone). 

6. Website Sebagai Blog 

Pernah dengar istilah profesi blogger? Fungsi blog sebagai website adalah untuk update 

konten-konten terbaru yang banyak diminati/dibaca orang atau sekadar menjadi catatan 

pribadi seseorang (opini dan sebagainya) 

7. Desain website Rumah Jajanan Ibu Umi  

Desain website adalah istilah umum yang digunakan untuk mencakup  isi web konten 

ditampilkan, (biasanya berupa hypertext atau hypermedia) yang dikirimkan ke pengguna 

akhir melalui Worl Wide Web dengan menggunakan sebuah browser web atau perangkat 

lunak berbasis web. Sebuah website dapat berupa sekumpulan teks, gambar, suara dan 



konten lainnya, serta dapat bersifat interaktif ataupun statis. Beberapa tampilan dan menu 

yang ada di dalam website Rumah Jajanan Ibu Umi antara lain : 

 

 Tampilan Login 

Di dalam tampilan tersebut admin di harapkan mengisi email dan password yang 

telah didaftarkan sebelumnya. Tampilan login merupakan langkah awal sebelum 

dapat mengakses website tersebut. 

 

Gambar 3.2 Tampilan untuk login 

 

 Menu Beranda 

Dalam menu beranda terdapat tampilan secara keseluruhan mengenai halaman 

depan website Rumah Jajanan Ibu Umi. Pada menu beranda kita bisa langsung 

terhubung dengan facebook dan instagram Rumah Jajanan Ibu Umi dengan cara 

meng klik simbol media sosial tersebut. 

 



 

Gambar 3.3 Menu beranda pada website 

 

 Menu Semua Produk 

Dalam menu semua produk berisi semua produk yang di perjual belikan oleh 

Rumah Jajanan Ibu Umi seperti ; cutik gigi original, cutik gigi ubi, mie kremes 

balado, mie kremes jagung bakar, mie kremes jagung manis, pangsit balado, 

pangsit jagung manis dan pangsit jagung bakar.  

 

 

   Gambar 3.4 Menu semua produk pada website Rumah Jajanan Ibu Umi 

 

 Menu Mie Kremes 



Dalam menu mie kremes berisi produk mie kremes dengan beberapa varian rasa 

seperti; mie kremes balado, mie kremes jagung manis dan mie kremes jagung 

bakar. 

 

 

       Gambar 3.5 Menu mie kremes pada website Rumah Jajanan Ibu Umi 

 

 

 

 Menu Cutik Gigi 

Dalam menu cutik gigi berisi produk cutik gigi dengan varian rasa cutik gigi 

original dan cutik gigi ubi. 

 

 



      Gambar 3.6 Menu cutik gigi pada website Rumah Jajanan Ibu Umi 

 

 Menu Pangsit 

Dalam menu pangsit berisi produk pangsit dengan beberapa varian rasa seperti; 

pangsit balado, pangsit jagung manis dan pangsit jagung bakar. 

 

        Gambar 3.7 Menu pangsit pada website Rumah Jajanan Ibu Umi 

 

 Menu Kontak 

Dalam menu kontak berisi nomor telepon dan email aktif admin. Di dalam menu 

ini konsumen dapat menghubungi langsung melalui informasi yang tertera. 

 

      Gambar 3.8 Menu kontak pada website Rumah Jajanan Ibu Umi 

 



 Menu Tentang 

Dalam menu tentang berisi sejarah mengenai berdirinya usaha dan siapa admin 

atau pemilik usaha. 

 

  Gambar 3.9 Menu tentang pada website Rumah Jajanan Ibu Umi 

Alamat website Rumah Jajanan Ibu Umi 

Desa Jatibaru Kec. Tanjung Bintang, Kab. Lampung Selatan yaitu  

https://cutikgigijatibaru.wixsite.com/beranda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cutikgigijatibaru.wixsite.com/beranda


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Rencana Kegiatan Individu Pembuatan dan Pelatihan media pemasaran online dan 

offline berupa , instagram,  facebook, shopee dan pemasaran secara langsung 

Nama Mahasiswa : Bella Samfiati 

NPM   : 1612110301 

 

Belum adanya penjualan secara online membuat penjualan produk Desa Jati Baru terbatas 

hanya di sekitar kampung saja, maka itu di buatkan penjualan secara online agar memperluas 

dan mempermudah akses penjualannya untuk menunjang mobilitas penjualan, maka itu di 

berikan penyuluhan kepada masyarakat desa bagaimana penjualan secara online melalui 

instagram, facebook, shoppe agar memperluas dan mempermudah akses penjualannya untuk 

menunjang mobilitas penjualan. 

Tahapan Pembuatan Media Merketing Home Industry : 

1. Mencari Informasi Tentang Home Industry 

Kegiatan ini kami mulai dari mencari informasi mengenai Cutik Gigi . Awalnya kami 

mendatangi rumah Ibu Umi , yang merupakan tempat pembuatan Cutik Gigi tersebut. 

Kemudian kami mulai mengumpulkan informasi mencari apa yang menjadi kendala pada 

UMKM tersebut. Pengumpulan informasi tersebut kami lakukan dengan mewawancarai Ibu 

Umi, pemilik UMKM Cutik Gigi. Dari hasil wawancara kami mengetahui bahwa Cutik Gigi 

tersebut mengalami kendala pada sistem marketing dan pengembangan usaha makanan Cutik 

Gigi itu sendiri. 

 

2. Merencanakan Pembuatan Sistem Marketing  



Dari Informasi yang telah didapat pada UMKM Cutik Gigi. Kami melakukan perencanaan 

bersama untuk membuat sistem marketing online seperti sosial media yaitu facebook, 

instagram dan shoppe. Menurut kami, sosial media merupakan media bisnis online yang 

paling cocok di zaman sekarang untuk mengoptimalisasi marketing UMKM karena dengan 

menggunakan media tersebut makanan Cutik Gigi yang sudah lama dirintis ini. 

 

 

 

3. Melakukan Persetujuan Pembuatan Sistem Marketing 

Kami kembali mendatangi rumah Ibu Umi pemilik UMKM Cutik Gigi untuk melakukan 

persetujuan  perencanaan yang akan kami lakukan terhadap UMKM Cutik Gigi tersebut. 

 

4. Mengumpulkan data UMKM 

Kami mulai mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk pembuatan media marketing 

makanan Cutik Gigi seperti gambar dari produk, nama Jajanan Rumahan dan profil mengenai 

Home Industry tersebut. 

 

5. Pembuatan Media Sosial seperti Facebook, Instagram dan Shoppe 

Data-data yang dibutuhkan dan UMKM sudah memiliki Merk kemudian kami mulai 

membuat instagram, facebook, dan shoppe untuk mengoptimalisasi marketing pada UMKM 

Kami mulai memasukkan data-data makanan Cutik Gigi meliputi gambar, harga, lokasi, dan 

penjelasan mengenai makanan Cutik Gigi. 

 

6. Menjelaskan Penggunaan Instagram, Facebook dan Shoppe  

Setelah media sosial selesai dibuat, kami memberikan penjelasan cara penggunaan media 

sosial instagram, facebook dan shoppe Ibu Umi. Diharapkan Ibu Umi dapat menjalankan  

sendiri dalam memasarkan Makanan Cutik Gigi dan menyalurkan pengetahuan yang dia 

miliki kepada beberapa anggota lainnya yang membantu dalam pembuatan produk Makanan 

Cutik Gigi. 

Berikut desain pembuatan akun digital marketing : 

 Instagram 

Instagram merupakan sebuah aplikasi berbagai foto dan video yang 

memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, membagikannya ke 



berbagai layanan jejaring social, termasuk instagram itu sendiri. Berikut tampilan 

pembuatan akun instagram UMKM : 

   

           

        Gambar 3.10 Pembuatan Akun Instagram ( @jajananrumahan_ibumi ) 

 

 Facebook 

Facebook merupakan sebuah layanan jejaring social. Maka dari itu kami 

membuat akun facebook karena akses untuk dilihat oleh masyarakat lebih banyak 

dengan memiliki pengguna aktif facebook tersebut mudah melihat produk Cutik 

Gigi. Berikut tampilan pembuatan akun facebook : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 3.11 Pembuatan Akun Facebook (jajanan rumahan ibu umi) 

 

 

 



 

 Gmail 

Gmail merupakan layanan surel milik Google, pengguna dapat mengakses gmail 

dalam bentuk surat web HTTPS. Maka dari itu kami membuat akun gmail agar 

lebih mudah untuk membuat akun-akun digital marketing yang lainnya seperti 

facebook, instagram, shoppe. Berikut tampilan pembuatan akun Gmail : 

 

Gambar 3.12 Pembuatan Akun Gmail ( cutikgigijatibaru@gmail.com ) 

 

 Shoppe 

Shoppe merupakan platform perdagangan elektronik modern yang banyak 

digunakan oleh masyarakat luas. Maka dari itu kami membuat akun shoppe yang 

berujuan untuk mengenalkan produk Cutik Gigi agar mudah diakses oleh 

pengguna shoppe, juga agar lebih mudah dalam bentuk pemesanan. Berikut 

tampilan pembuatan akun shoppe : 

 

mailto:cutikgigijatibaru@gmail.com


 

Gambar 3.13 Pembuatan Akun Shoppe ( jajananrumahanibuumi ) 

 

Sesudah kami membuat akun-akun digital marketing, kami memberikan pelatihan 

kepada pemilik UMKM agar lebih memahami kegunaan masing-masing akun digital 

marketing tersebut seperti facebook, instagram, shoppe, gmail. Berikut tampilan 

pelatihan digital marketing kepada pemilik UMKM : 

 

 

Gambar 3.14 Memberikan Pelatihan Digital Marketing kepada Pemilik UMKM Cutik 

Gigi 

 



3.4 Rencana meningkatkan inovasi UMKM agar membentuk tata kelola bisnis yang 

lebih segar berbasis teknologi informasi menggunakan model bisnis kanvas  

Nama Mahasiswa  : Wimaraya Taneri 

NPM    : 1612110246 

Model bisnis adalah suatu cara perusahan dalam menciptakan nilai dan bertujuan untuk terus 

mempertahan kan usaha dan meningkatkan laba. Model bisnis kanvas merupakan inovasi dari 

perkembangan tata kelola model bisnis yang telah using, dimana model bisnis kanvas ini 

dapat memudahkan pemilik usaha dalam menjalankan bisnisnya. Model bisnis kanvas dapat 

membantu pelaku bisnis dalam memetakan kondisi usahanya agar dapat terakomodir dengan 

baik dalam segala aspek. 

Model bisnis kanvas menggunakan 9 elemen kunci yang sangat penting untuk diperhatikan 

bagi pelaku bisnis, hal tersebut yang mendasari saya untuk melakukan pengembangan tata 

kelola bisnis menggunakan model bisnis ini kepada UMKM Cutik Gigi yang dalam 

pelaksanaan sebelumnya masih menggunakan cara lama tanpa memperhatikan aspek-aspek 

kunci dalam sesuai bisnis, sehingga bisnis nya jalan begitu saja tanpa inovasi bisnis yang 

menyebabkan tata kelola UMKM tersebut menjadi stucknant. 

Dalam penerapan pengembangan tata kelola bisnis menggunakan model bisnis kanvas, telah 

dibuatlah inovasi model bisnis baru yang di terapkan oleh UMKM Cutik Gigi, diantaranya : 

1.  Customers Segment 

Pasar sasaran yang dituju oleh UMKM Cutik Gigi yang semula hanya usaha rumahan, 

berkembang menjadi makanan yang di gemari para pecinta makanan ringan yang 

disukai banyak orang. 

2.  Distribution Channel 

Produk-produk cutik gigi yang semula dalam proses penjualan dan pengiriman nya 

kepada konsumen hanya menggunakan kemasan plastic kiloan, kami inovasi kan 

penggunaan labeling dan juga pembaharuan model kemasan sehingga dalam 

pengemasan nya plastic yang digunakan terdapat merek Cutik Gigi Jati Baru. 

3. Customer Relation 

Cara yang di lakukan untuk membangun hubungan dengan konsumen adalah mulai 

dilakukannya bonus setiap pembelian 3 produk akan mendapatkan free 1 produk. 

4. Revenue Streams 



Pendapatan yang didapatkan oleh UMKM cutik gigi berasal dari hasil penjualan 

produk dan bahan baku (tepung terigu). 

5. Key Resource 

Sumber daya utama dari proses pembuatan makanan ringan cutik gigi adalah SDM, 

tepung terigu, mentega, bawang putih, garam, penyedap rasa, alat penggiling, minyak 

goreng dan alat penggorengan. Tanpa adanya elemen-elemen tersebut proses 

pembuatan cutik gigi  tidak dapat berjalan 

6. Key Activities 

Aktivitas yang dilakukan adalah pembuatan produk, menjaga hubungan baik dengan 

pelanggan, promosi produk, penjualan dan mendapatkan pendapatan. Dan juga 

pendistribusian bahan kepada pelaku UMKM lainnya. 

7. Partner Network 

Pemasok bahan-bahan adalah ibu Karti dan ibu Siti yang ada di pasar Tanjung 

Bintang, Lampung Selatan. 

8. Cost Structure 

Biaya yang dikeluarkan oleh UMKM cutik gigi adalah biaya produksi dan 

transportasi. Dengan adanya inovasi tata kelola bisnis menggunakan bisnis model 

kanvas ini kami terapkan kepada UMKM cutik gigi dengan harapan agar UMKM 

tersebut dapat dengan detail mengetahui posisi bisnisnya, dan dapat mengkondisikan 

UMKM nya dengan lebih baik berbasis teknologi informasi. 

 

Gambar 3.15 Kerangka Model Bisnis Kanvas 

 

Adapun Tahapan Program :  

1. Mengembangkan Inovasi UMKM yang ditunjuk IIB Darmajaya (UMKM Cutik Gigi) 



Kegiatan ini kami mulai dari mencari informasi mengenai system UMKM Cutik Gigi. 

Kemudian kami mulai mengumpulkan informasi mencari apa yang menjadi kendala pada 

UMKM tersebut. Pengumpulan informasi tersebut kami lakukan dengan mewawancarai 

Ibu Umi, pemilik UMKM Cutik Gigi. Dari hasil wawancara kami mengetahui bahwa 

Pembuat Cutik Gigi tersebut mengalami kendala pada sistem marketing dan 

pengembangan usaha Pembuat Cutik Gigi itu sendiri seperti kurangnya media pemasaran 

secara luas karena mereka hanya menggunakan sistem konvensional atau pemasaran 

secara langsung. Dengan kami temukan permasalahan tersebut kami memutuskan untuk 

melakukan inovasi produk dan kemasan produk agar model bisnis Cutik Gigi tidak hanya 

memasarkan Cutik Gigi saja melainkan adanya produk tambahan yang menggunakan 

bahan baku yang sama dengan Cutik Gigi dan dalam segi kemasan  kami merubah 

bentuk kemasan menjadi lebih menarik dan menambahkan labeling pada kemasan 

produk. Kami juga melakukan pelatihan pemasaran dan cara penggunaan media social  

seperti  facebook, instagram dan shoppe. 

 

               

             Sebelum      Sesudah 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.16 kemasan sebelum dan sesudah dilakukan inovasi 

 

2. Mencari Informasi Tentang Home Industry yang ada di Desa Jati Baru 

Kegiatan ini kami mulai dari mencari informasi mengenai UMKM yang ada di Desa Jati 

Baru. Awalnya kami mendatangi rumah bapak sekertaris Desa Jati Baru untuk menggali 

informasi tentang UMKM disini, Kemudian kami mulai mengumpulkan informasi dan 



mencari dimana saja pelaku UMKM membuat produknya. Terdapat 4 UMKM di desa 

Jati Baru yang di berikan datanya oleh sekertaris desa yaitu ;  

A. UMKM  Anyaman Lidi (Dusun Waluyo Rejo) 

B.  UMKM  Roti Hikmah (Dusun Toto Harjo) 

C.  UMKM Kripik Pisang (Dusun Kali Rejo)  

D. UMKM Pengerajin Bambu (Dusun Kali Ayu) 

Pengumpulan informasi tersebut kami lakukan untuk mewawancarai pelaku UMKM 

tersebut untuk mengetahui permasalahan yang terjadi, system pemasaran yang 

digunakan. Dari hasil wawancara yang kami lakukan terhadap ke 4 UMKM tersebut 

memiliki permasalahan yang sama yaitu tentang memasarkan produk, mengetahui bahwa 

Permasalahan pelaku UMKM tersebut kami memutuskan untuk melakukan pelatihan 

digital marketing di lokasi UMKM nya masing masing 

 

3. Mengadakan Penyuluhan Program Pelatihan Digital Marketing dan wawasan tentang 

pentingnya Inovasi kepada pelaku UMKM Desa Jati Baru 

Kami melakukan perencanaan bersama untuk mengadakan penyuluhan masyarakat 

tentang program sistem marketing online seperti sosial media yaitu facebook, instagram , 

shoppe dan pentingnya inovasi produk di setiap lokasi usaha pelaku UMKM Desa jati 

baru. Menurut kami, Inovasi sangat penting dalam melakukan usaha di bidang apapun 

untuk mencapai kesuksesan dalam berwirausaha. Dan juga sosial media tidak kalah 

pentingnya, karena media bisnis online yang paling cocok di zaman sekarang untuk 

mengoptimalisasi marketing UMKM tersebut karena dengan menggunakan media 

tersebut Pelaku UMKM yang sudah lama dirintis ini tidak hanya di kenal pada 

masyarakat Desa Jati Baru  itu saja melainkan dikenal di seluruh Indonesia bahkan 

seluruh dunia. Berikut merupakan UMKM-UMKM yang kami berikan pelatihan : 

a. UMKM Roti Hikmah 

UMKM Roti Hikmah merupakan UMKM yang didirikan oleh Bapak Wiwin 

sejak tahun 2015 hingga sekarang. Produk yang dihasilkan adalah roti manis, roti 

tawar dan roti dengan berbagai macam isi dengan varian rasa seperti coklat, 

bluberry, strawberry. Pemasarannya yang masih di sekitaran Desa Jati Baru. 

Berikut gambar saat melakukan pelatihan di UMKM Roti Hikmah : 



 

Gambar 3.17 Pelatihan Digital Marketing. 

UMKM roti hikmah 

 

b. UMKM Anyaman Bambu 

UMKM Anyaman Bambu merupakan UMKM yang didirikan oleh Bapak Mul 

sejak tahun 2008 hingga sekarang. Produk yang dihasilkan yaitu gazebo, kursi 

tamu, peralatan rumah tangga. Pemasarannya yang masih di sekitaran Desa Jati 

Baru. Berikut gambar pada saat melakukan pelatihan di UMKM Anyaman 

Bambu : 

 

Gambar 3.18 Pelatihan Digital Marketing. 

UMKM anyaman bambu 

c. UMKM Anyaman Lidi 



UMKM Anyaman Lidi merupakan UMKM yang didirikan oleh Bapak Sutris 

sejak tahun 2009 hingga sekarang. Produk yang dihasilkan berupa anyaman 

piring, mangkuk, keranjang buah. Pemasarnnya yang masih di sekitaran Desa Jati 

Baru. Berikut gambar pelatihan di UMKM Anyaman Lidi : 

 

 

Gambar 3.19 Pelatihan Digital Marketing. 

UMKM anyaman lidi 

 

d. UMKM Keripik Pisang 

UMKM Keripik Pisang merupakan UMKM yang didirikan oleh Ibu Wijayasih 

sejak tahun 2018. Produk yang dihasilkan berupa keripik pisang asin, original, 

pangsit original, balado. Pemasarannya yang masih di sekitaran Desa Jati Baru. 

Berikut gambar pelatihan di UMKM Keripik Pisang : 

 



 

Gambar 3.20 Pelatihan Digital Marketing. 

UMKM kripik pisang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Program Laporan Keuangan Sederhana UMKM 



Nama Mahasiswa : Widia Astuti 

NPM   : 1612120147 

 

Keberhasilan sebuah usaha dapat diukur dari keuangan yang diperoleh pada akhir periode, 

untuk itu dibutuhkan pembukuan yang dapat mengetahui posisi keuangan suatu usaha 

sehingga diperlukan sistem akuntansi yang dapat membantu pemilik usasha dalam 

mengambil keputusan lebih lanjut. Kegiatan ini saya mulai dengan mendatangi pemilik Cutik 

Gigi desa Jati Baru yaitu  bersama ibu Umi  dan melihat bagaimana penyusunan laporan 

keuangan yang digunakan untuk UMKM Cutik Gigi. 

 

Dari hasil survey yang dilakukan, ibu umi tidak melakukan pembukuan terhadapat 

pendapatan dan pengeluaran untuk usaha Cutik Gigi ini sehingga keuangan UMKM tidak 

pernah tercatat dengan baik, bahkan usaha yang dirintis tidak mengetahui harga pokok 

penjualan, keuntungan, dll. 

 

Jadi saya dapat menyimpulkan dari usaha ibu umi ini, ibu umi tidak mengetahui pengeluaran 

dan pendapatan yang  ia dapatkan oleh usaha cutik gigi ini, padahal jika ibu umi 

menggunakan pencatatan dengan baik maka ibu umi akan lebih mengetahui posisi laporan 

keuangan dengan baik karena usaha home industri ini sudah sangat pesat sehingga banyak 

orang-orang luar desa yang  sudah mengetahui usaha ini dan bersedia datang ke tempat usaha 

ibu umi ini. 

 

Perencanaan yang sudah saya buat sebelum dilaksanakan nya Praktek Kerja Pengabdian 

masyarakat, saya mengimplementasikan di kampung Jati Baru Kec Tanjung Bintang yaitu 

Mengadakan Pelatihan Penyusunan Anggaran Secara Sederhana. 

 

 

 

 

3.5.1. Harga Pokok Produksi 

Harga Pokok Produksi adalah penjumlahan seluruh pengorbanan sumber ekonomi yang 

digunakan untuk mengubah bahan baku menjadi produk. Perhitungan Harga Pokok Produk 



dapat digunakan untuk menentukan harga jual yang akan diberikan kepada pelanggan sesuai 

dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. 

 

3.5.2. Komponen Biaya Harga Pokok Produksi 

Biaya produksi terdiri dari dua yaitu biaya komersial dan biaya manufaktur, biaya 

manufaktur adalah biaya pabrik yakni jumlah elemen-elemen biaya diantaranya Biaya bahan 

baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Dari penjelasan diatas “biaya 

bahan baku” disebut juga biaya utama sedangkan “biaya tenaga kerja” dan “biaya overhead 

pabrik” disebut juga biaya konversi. Sedangkan biaya komersial adalah biaya yang timbul 

atau yang terjadi dikarenakan kegiatan diluar dari proses produksi seperti biaya pemasaran 

dan biaya administrasi umum. 

Penjelasan mengenai biaya “bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead 

pabrik”. 

a. Biaya Bahan Baku  

Terjadi karena adanya pemakaian bahan baku. Biaya bahan baku merupakan harga pokok 

bahan baku yang dipakai dalam produksi untuk membuat barang atau produk, biasanya 100% 

bahan baku merupakan masuk dalam produk yang telah jadi 

b. Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Biaya ini timbul ketika pemakaian biaya berupa tenaga kerja yang dilakukan untuk mengolah 

bahan menjadi barang jadi , biaya tenaga kerja langsung merupakan gaji dan upah yang 

diberikan kepada tenaga kerja yang langsung terlihat dalam pengolahan bahan menjadi 

produk. 

c. Biaya Overhead Pabrik 

Dan biaya overhead pabrik timbul akibat pemakaian fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk 

mengolah bahan seperti mesin,alat-alat,tempat kerja dan sebagainya. Dan yang lebih jelas 

lagi adalah biaya overhead pabrik sendiri dari biaya di luar bahan baku. 

 

Berikut tentang perhitungan Biaya Bahan Baku Cutik Gigi : 

 

Tabel 3.1 Perhitungan Besaran Biaya Bahan Baku 

No 
BahanBahan Cutik 

gigi 
Unit Satuan 

Harga Per 

Unit 
Total Harga 

1 Tepung Terigu 25 Kg Rp. 5.600 Rp. 140.000 



2 Mentega ½ Kg Rp. 5.000 Rp.5.000 

3 Garam 5 Pcs Rp. 1.000 Rp. 5.000 

4 Minyak 4 Liter Rp. 9.500 Rp. 38.000 

5 Bawang Putih ¼ Kg Rp. 7.000 Rp. 7.000 

6 Saos Sambal 2 Dus Rp. 

115.000 

Rp. 230.000 

 Total Biaya Bahan 

Baku 

   Rp. 425.000 

  

Tabel 3.2 Biaya Penolong 

No Nama Barang JumlahBarang Harga Total Harga 

1 Plastik 1 pac Rp.  30.000 Rp. 30.000 

2 Gunting 1Pcs Rp.  5.000 Rp. 5.000 

3 Gas  Rp. 20.000 Rp. 20.000 

 Total Biaya Penolong   Rp. 55.000 

 

Table 3.3 Biaya Tetap 

No Keterangan Jumlah Harga Total Harga 

1 Upah  1orang Rp. 25.000 Rp. 25.000 

 Total Biaya Tetap   Rp. 25.000 

 

 

 

Tabel 3.4 Biaya Overhead 

No Material Unit Satuan 
Harga Per 

Unit 
Total Harga 

1 Ongkos Bensin 1 Liter  Rp. 10.000 Rp. 10.000 

2 Listrik   Rp. 10. 000 Rp. 10.000 

 Total Biaya Overhead    Rp. 20.000 

 

 

 Tabel 3.5 Total Biaya Operasional 

No Jenis Biaya Biaya (Rp) 



1 Biaya Bahan Baku Rp.425.000 

2 Biaya Tetap Rp. 25.000 

3 Biaya Penolong Rp. 55.000 

4  Biaya Overhead Rp. 20.000 

 Total Biaya Operasional Rp. 525.000 

 

Jadi untuk setiap 25 Kg Adonan yang sudah jadi dan di jual kepada konsumen yaitu berupa 

Cutik gigi dan mendapatkan 1000 pcs. Harga pokok produksi yang dibutuhkan adalah sebesar 

Rp. 525.000. (Dijual dengan harga Rp.1000/bungkus) 

 

Harga Pokok Produksi : 

Cutik Gigi Produksi Per Bks = Rp. 525.000 : 1000 Bks = Rp.525. 

 

Harga Jual : 

Cutik Gigi : 

Rp. 525 + Rp. 260 = Rp. 785 dibulatkan 780  

 

Laba (50 % dari HPP) : 

Cutik Gigi : 

Rp. 525 x 50% = Rp. 262,5 dibulatkan 260 

 

 

 

Tabel 3.6 Perhitungan Besaran Biaya Bahan Baku  

No Uraian Kuantitas Satuan 
Harga Per 

Unit 
Total Harga 

1 Biaya Bahan Baku 

 Tepung Terigu 2 Kg Rp. 5.600  Rp. 11.200 

 Garam 1 Pcs Rp. 1.000 Rp. 1.000 

 Minyak 1 Liter Rp. 9.500 Rp. 9.500 

 Bawang Putih - - Rp. 3.000 Rp. 3.000 

 Mantang ¼ Kg Rp. 3.500 Rp. 3.500 

 Total Rp. 28.200 



2. Biaya Variabel 

 Plastik 1 Pack Rp. 11. 

000 

Rp. 11.000 

 Label Kemasan  100 Pcs Rp. 250 Rp. 25.000 

 Total Rp. 41.000 

3 Biaya Overhead Pabrik  

 Gas - - Rp. 5.000 Rp. 5.000 

 Total Rp. 5.000 

Harga Pokok Produksi Rp. 74.200 

Harga Pokok Produksi Per Bks = Rp. 74.200/ 50 pcs Rp. 1.484 

  

Jadi untuk setiap 2 Kg Adonan yang sudah jadi dan di jual kepada konsumen yaitu berupa 

Cutik gigi dengan tambahan mantang dan mendapatkan 50 pcs. Harga pokok produksi yang 

dibutuhkan adalah sebesar Rp. 74.200. (Dijual dengan harga Rp.3000/bungkus) 

 

 

 

 

 

Harga Produk Produksi :  

Cutik Gigi Produksi Per Bks = Rp. 74.200 : 50 Bks = Rp.1.484. 

 

Harga Jual : 

Cutik Gigi : 

Rp. 1.484 + Rp. 1.500 = Rp. 2.984 dibulatkan Rp. 2.900  

 

Laba (50 % dari HPP) : 

Cutik Gigi : 

Rp. 1.484 x 50% = Rp. 1.515 dibulatkan Rp.1.500 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Program Kegiatan Pembuatan Video Dokumenter UMKM Cutik Gigi 

Nama Mahasiswa : Auleo Fuaddussofa   

NPM   : 1612110063 

Video adalah teknologi untuk menangkap, merekam, memproses mentrasnmisikan dan 

menata ulang gambar bergerak untuk dapat dimengerti secara cepat dan memperlihatkan 

informasi seperti proses produksi, pengemasan, serta pemasaran produk Cutik Gigi. 

Pembuatan video UMKM Cutik Gigi ini bertujuan untuk memperkenalkan produk dan 

mempromosikan produk Cutik Gigi dan juga mendokumentasikan seluruh kegiatan kami 

selama berada diUMKM Cutik Gigi tersebut. 

Video UMKM merupakan sebuah video yang berisi tentang gambaran umum proses 

pembuatan UMKM Cutik Gigi. Dalam video tersebut,ditampilakan berbagai kondisi dan 

kegiatan antara lain;  

1. Proses Produksi 



Proses produksi merupakan sebuah bentuk kegiatan yang dimana akan melakukan 

pengolahan akan berbagai macam bentuk bahan baku dan juga bahan pembantu untuk 

dapat melakukan pemanfaatan dari pada peeralatan yang dimana akan menciptakan 

sebuah produk yang dimana akan memiliki nilai lebih dari awalnya. Dalam proses 

produksi Cutik Gigi ini ada beberapa Bahan baku seperti Tepung terigu, Mentega, 

Garam, Minyak Goreng, Bawang putih dan Saos sambal. Ada pun alat- alat produksinya 

antara lain Nampan, Mesin Penggiling, Gunting, Wajan, dan Kompor Gas. 

Langkah - langkah proses produksi Cutik Gigi antara lain : 

 Pembuatan Adonan 

Dalam pembuatan adonan ini dengan memasukan tepung terigu, bawang putih, 

mentega, air dan penyedap rasa lalu di aduk sampai rata. 

 Proses Penggilingan  

Dalam proses penggilingan ini dengan memasukan adonan kedalam mesin sampai 

adonan tersebut menjadi halus berbentuk menjadi seperti lembaran lalu digunting 

dan dibentuk produk Cutik Gigi. 

 Penggorengan  

Dalam proses penggorengan ini dengan memasukan adonan Cutik Gigi kedalam 

minyak makan yang sudah panas dan di goreng selama 15 menit. 

2. Pengemasan 

Pengemasan adalah suatu proses pembungkusan, pewadahan atau pengepakan suatu 

produk dengan menggunakan bahan tertentu sehingga produk yang ada di dalamnya bisa 

tertampung dan terlindungi. Proses pengemasan ini bertujuan agar produk Cutik Gigi 

tersebut terlihat menarik dimata konsumen dan juga melindungi produk Cutik Gigi dari 

debu atau kotoran. Untuk proses pengemasan produk Cutik Gigi ini yaitu dengan 



memasukan produk Cutik Gigi kedalam plastik krap berlogo Cutik Gigi  dengan 

menggunakan tangan sebanyak  10 biji dan memasukan Saos sambal.  

3. Proses Pemasaran 

Proses pemasaran adalah proses mengalirkan barang dan jasa dari produsen ke 

konsumen. Untuk pemasaran produk Cutik Gigi ini yaitu dijual kepelanggan dan 

kepasar.  

Berikut link YouTube Video Dokumenter : https://youtu.be/C4SNysrMfPk 

 

 

 

https://youtu.be/C4SNysrMfPk

