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PELATIHAN  ETIKA BISNIS  

BAGI  PELAKU UMKM DI KELURAHAN PACAR KELING  

KECAMATAN TAMBAKSARI KOTA SURABAYA 

 

 

 

I. PENDAHULUAN  

Kewirausahaan merupakan salah satau faktor pendorong peningkatan perekonomian 

Indonesia. Kewirausahaan melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) diharapkan 

dapat meningkatkan kreatifitas dan kemampuan masyarakat dalam menyalurkan ide dan 

kreasinya dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Usaha  Mikro  Kecil  

Menengah  (UMKM)  di  Indonesia  merupakan  salah  satu soko  guru  perekonomian  

Indonesia  selain  koperasi.  

Terdapat 5 tips sukses di bidang UMKM dalam memulai usaha yaitu: 

1. Memahami Kebutuhan Pasar: Analisis yang perlu dilakukan adalah memperhatikan 

produk seperti apa yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat. Ini akan sangat membantu 

agar bisa membuat produk sesuai permintaan pasar.  

2. Kenali Pesaing: Harus mengamati produk yang ditawarkan oleh pesaing. Menemukan 

kelebihan dan kekurangan.  

3. Memjual Kualitas: Mutu dan kualitas adalah hal yang sangat penting. Jika ingin 

menjadikan produk sebagai National Flag dibidangnya, tentu mutu dan kualitas harus 

menjadi standar utama. Produk yang baik menentukan harga.  

4. Business Plan: Trial and error adalah usaha dengan coba-coba dan tidak mau belajar dari 

ahlinya, tidak mau mengeluarkan biaya untuk proses belajar tersebut dan akhirnya malah 

mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk kegagalan yang dilakukan dan juga 

mengalami kerugian yang sebenarnya bisa dihindari atau paling tidak diminimalkan.  

5. Standar Operasional Prosedur (SOP): SOP bisa diartikan sebagai perincian dari rencana 

bisnis yang miliki. Adanya SOP dalam suatu perusahaan bermanfaat untuk menjaga 

konsistensi suatu prosedur kerja dalam memberikan kejelasan prosedur kerja, tanggung 

jawab dan wewenang serta yang paling penting dapat meminimalisir kesalahan. 

Kota Surabaya memiliki banyak potensi usaha yang menjadi sumber mata pencarian 

utama penduduk disekitarnya, mulai dari industri makanan, industri kerajinan, industri 

tekstil, dan industri agrobisnis yang semuanya dapat berkembang pesat. Belakangan ini 

banyak orang mulai lebih melirik dunia usaha ketimbang menjadi karyawan suatu 
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perusahaan. Kesuksesan finansial yang bisa diperoleh dari membangun usaha sendiri 

mendorong orang untuk memilih memulai usaha mereka sendiri. Banyak kisah sukses para 

pengusaha yang mulai dari nol dan harus melewati jalan panjang dan berliku sebelum 

akhirnya meraih kesuksesan yang bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin menjajal 

dunia wirausaha. 

Masalah yang dihadapi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah 

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan, setidaknya ada 5 permasalahan UMKM yang 

kerap dihadapi para pelaku UMKM dan membutuhkan solusi. Permasalahan UMKM 

sekaligus menjadi tantangan bisnis bagi setiap pelaku UMKM yang ingin bertahan dan 

mengembangkan usahanya.  

Berikut ini rincian permasalahan yang dihadapi para pelaku UMKM beserta 

solusinya yaitu: 

1. Permasalahan UMKM Seputar Permodalan 

 Permasalahan modal untuk pengembangan usaha dihadapi oleh sebagian besar 

pelaku UMKM. Ide bisnis baru untuk perluasan usaha pun kerap kali harus disingkirkan 

jauh-jauh karena permasalahan yang satu ini. Akar masalah permodalan ini terbilang klasik, 

para pelaku UMKM sering dinilai tak mampu memenuhi persyaratan perbankan. Jika kalian 

menghadapi masalah yang sama, lantas apa solusi untuk tantangan bisnis yang satu ini? 

Kemajuan teknologi finansial saat ini telah melahirkan pendanaan yang menggunakan 

sistem equity crowd funding (mendapatkan modal usaha dari orang-orang yang berminat 

untuk membiayai suatu usaha). Pendanaan ini ditujukan tak hanya untuk UMKM saja tetapi 

juga untuk bisnis startup.  

2. Permasalahan yang berkaitan dengan Daya Saing Produk  

 Jumlah produk UMKM yang mampu menembus pasar internasional masih sangat 

sedikit sekali. Faktor utama yang menjadi penyebab sulitnya produk UMKM bersaing di 

pasar mancanegara adalah daya saing produk. Daya saing produk UMKM masih harus 

dibenahi dalam hal kualitas dan harga. Berkaitan dengan kualitas produk, ada beberapa hal 

yang perlu dibenahi yakni berkaitan dengan bahan, finishing produk, keahlian, konsistensi 

standar dan juga Etika bisnis harus dipenuhi.  

 Permasalahan UMKM ini sesungguhnya bisa diatasi jika sebagai pelaku UMKM 

mau membuka diri dan bergabung dengan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Institusi 

terkait serta perusahaan-perusahaan yang memberi perhatian khusus kepada UMKM. 
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Contohnya:  Bimbingan Teknis kepada para UMKM, pelatihan Etika Bisnis yang diadakan 

Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas DP5A dan beberapa pelatihan sejenis lainnya. Informasi 

mengenai pelatihan-pelatihan tersebut bisa diperoleh dengan mudah bila pelaku UMKM 

memanfaatkan jaringan internet dengan optimal atau bergabung dengan komunitas-

komunitas usaha. 

Dalam hal kualitas produk UMKM Indonesia sebenarnya masih jauh lebih berkualitas 

jika dibandingkan dengan produk China yang berhasil menembus pasar global. Produk-

produk China unggul dalam hal jumlah dan harga yang terbilang sangat murah. Tentunya 

dengan kualitas yang lebih baik, produk UMKM Indonesia tidak perlu ditawarkan dengan 

harga yang terlalu murah. Solusinya, produk UMKM perlu ditawarkan kepada target pasar 

yang tepat. 

3. Permasalahan Pemasaran  

Produk-produk UMKM sebagian besar dipasarkan dengan cara-cara sederhana 

sehingga jangkauannya belum luas. Banyak pihak mendorong UMKM untuk menembus 

pasar global. Sebagian pelaku UMKM sendiri juga punya mimpi untuk menjual produk 

mereka kepasar internasional. Sayangnya, keterbatasan pengetahuan mengenai cara 

pemasaran online masih menjadi kendala utama. Pemasaran online memang menjadi solusi 

untuk menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Melalui pemasaran online, bisa langsung 

memasarkan produk  kepada pembeli di luar negeri. Kalian dapat memanfaatkan sosial 

media dan website untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Apabila mengalami kesulitan 

untuk memasarkan secara online, manfaatkanlah jasa online marketing. Kalian bisa 

berdiskusi dengan penyedia jasa online marketing yang menguasai strategi pemasaran online 

dan sudah berpengalaman dengan sosial media marketing. 

4. Permasalahan Brand Identity  

Tak sedikit pelaku UMKM yang mengabaikan pentingnya Brand Identity. Brand 

Identity tak hanya bisa ditonjolkan dari kemasan produk saja tetapi juga dari keunikan dan 

inovasi produk. Produk yang unik sudah pasti akan mencuri perhatian sekalipun harganya 

terbilang mahal. Pemasalahan UMKM yang satu ini bisa diatasi dengan mengadopsi 

kekayaan budaya lokal di Indonesia dan menampilkannya dengan tampilan yang 

kontemporer. Budaya lokal di setiap negara pastinya berbeda dan memiliki ciri khas 

sehingga produk akan tampil unik. 
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Apabila telah memiliki produk yang unik hasil inovasi produk, bisa mencoba strategi 

yang digunakan dinegara Eropa. Mereka tidak memproduksi suatu produk secara massal 

melainkan meluncurkan produk eksklusif. Suatu produk hanya diproduksi dalam jumlah 

yang terbatas lalu dipublikasikan secara luas. Hal ini lantas membuat calon konsumen tergiur 

untuk mendapatkan produk yang hanya bisa dimiliki beberapa orang saja. Strategi ini juga 

bisa menjadi solusi sebagai pelaku UMKM ingin menembus pasar global namun memiliki 

keterbatasan dalam hal produksi. 

5. Permasalahan Produktivitas  

Sebagian pelaku UMKM enggan beralih dari cara yang selama ini dijalani. Misalnya 

saja berkaitan dengan pemasaran, pembukuan, produksi, manajemen karyawan dan 

sebagainya. Padahal kemajuan dunia tak bisa dibendung lagi. Pelaku UMKM yang malas 

berubah, maka tergerus kemajuan zaman. Bila ingin berkembang, kalian harus terbuka 

dengan berbagai hal baru yang terus bermunculan. Contohnya saja pemasaran online yang 

menggeser pemasaran offline, mesin-mesin modern yang semakin canggih dan cepat, serta 

pembukuan yang memanfaatkan aplikasi teknologi informasi. Guna meningkatkan 

produktivitas, sebaiknya menyediakan waktu dan dana untuk melakukan kegiatan riset dan 

pengembangan. Tujuan agar produk lebih berkembang baik dalam hal kualitas, desain dan 

juga target pasar. UMKM yang kuat dan berkembang pastinya akan mendorong 

pertumbuhan ekonomi bangsa. Pelaku UMKM, dituntut untuk terus belajar dan membuka 

diri terhadap hal baru yang dapat membuat usaha menjadi semakin maju serta mampu 

memberikan lapangan kerja bagi banyak orang. 

 

II. TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT  

1. TujuanKegiatan 

a. Memberi motivasi dan semangat kepada pelaku UMKM untuk melakukan 

wirausaha.  

b. Meningkatkan kreativitas dan inovasi para pelaku UMKM.  

c. Memberi pengetahuan tentang etika bisnis  bagi para pelaku usaha.  

d. Memberi pengetahuan tentang pentingnya pencatatan transaksi keuangan 

melalui pembukuan sederhana. 

2. Manfaat Kegiatan Pengabdian 

a. Membantu UMKM untuk menjadi pelaku UMKM yang sukses.  
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b. Membantu meningakatkan produktivitas pelaku UMKM.  

c. Membantu pelaku UMKM  tertib mencatat setiap transaksi keuangan 

melalui sistem pembukuan sederhana sehingga dapat memperoleh informasi 

mengenai posisi keuangan dan kinerja UMKM. 

d. Membantu pelaku UMKM  dalam mengembangkan usahanya. 

 

III. METODE PELAKSANAAN  

Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah: 

1 Pelatihan tentang materi etika bisnis. 

2 Pelatihan tentang pembukuan keuangan sederhana. 

3 Program pendampingan mengenai aktivitas wirausaha dan pembukuan 

keuangan sederhana. 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pengabdian kepada masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu 

masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas. Secara umum program ini dirancang oleh 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya untuk  memberi kontribusi 

nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mengembangkan kesejahteraan dan kemajuan 

masyarakat Indonesia. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu 

bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi yang harus dilakukan setiap dosen. 

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai wujud tanggung jawab STIESIA 

Surabaya sebagai Lembaga Pendidikan dilaksanakan pada: 

 

Hari : Rabo 

Tanggal : 19 Desember 2018 

Pukul :  08.00 - selesai 

Tempat : Kelurahan Pacar Keling Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya 

Materi :  1.  Etika Bisnis 

2. Pembukuan Sederhana 

Jumlah peserta yang hadir sebanyak 20 orang. Para peserta yang hadir diminta 

mengisi terlebih dahulu daftar hadir yang telah disediakan, kemudian kami membagikan 

masing-masing fotokopi materi yang akan diberikan kepada pelaku usaha UMKM. 
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Susunan acara pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut: 

Pukul Acara Penanggung Jawab 

08.00 – 08.30 Registrasi Peserta Panitia 

08.30 – 08.35 Pembukaan MC 

08.35 – 08.45 Sambutan Camat Camat 

08.45 – 08.55 Sambutan Wakil Dosen STIESIA Dosen STIESIA 

08.55 – 09.00 Persiapan Pemaparan Materi Panitia 

09.00 – 10.00 Pemaparan Materi Etika Bisnis Dosen STIESIA 

10.00 – 11.00 Pemaparan Materi Pembukuan Sederhana Dosen STIESIA 

11.00 – 11.30 Tanya Jawab Dosen STIESIA 

11.30 – 11.45 Penutupan Panitia 

 

Materi yang disampaikan dosen STIESIA Surabaya dalam pelatihan untuk topik 

etika bisnis dan pembukuan sederhana membutuhkan waktu kurang lebih 120 menit, 

kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dalam tiga sesi. Selama pemaparan materi, 

peserta nampak antusias dengan langsung mengajukan pertanyaan, dan terdapat beberapa 

peserta pula yang berminat untuk belajar lebih lanjut mengenai cara berwira usaha yang 

sukses dan ber etika. 

Di akhir acara, sebagai bentuk perwujudan rasa terima kasih dan juga kerjasama 

antara STIESIA Surabaya dan Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, STIESIA Surabaya 

memberi cinderamata berupa plakat STIESIA Surabaya yang diterima secara langsung oleh 

Bapak Camat Kecamatan Tambaksari 

 

V. REKOMENDASI 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diterapkan melalui pelatihan materi 

etika bisnis dan pembukuan sederhana ini dapat memberi manfaat kepada khalayak luas, 

maka selanjutnya merekomendasi: 

1. Perlu adanya kesinambungan kegiatan dan evaluasi setelah kegiatan Pengabdian 

Kepada Masyarakat ini dilakukan, sehingga para pelaku UMKM  di Surabaya  dapat 

berkontribusi dalam pengembangan UMKM di Indonesia. 

2. Mengadakan edukasi yang serupa kepada komunitas masyarakat lain yang berbeda. 

3. Instansi pemerintah, BUMN, organisasi profesi dan kelompok masyarakat 
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4. Pelaku ekonomi: pengusaha kecil, koperasi 

5. Generasi Muda: anak-anak putus sekolah, calon wirausahawan. 

6. Menambah daya tampung tenaga kerja 

7. Sebagai generator pembangunan lingkungan, pribadi, distribusi, pemeliharaan 

lingkungan dan kesejahteraan 

8. Memberi contoh bagaimana bekerja keras, tekun dan memeiliki pribadi unggul yang 

patut diteladai 

9. Mendidik karyawan jadi orang mandiri, disiplintekun, jujur dalam menghadapi 

pekerjaan 

10. Mendidik masyarakat hidup efisien dan sederhana 
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Pemberian Plakat dari STIESIA Surabaya kepada Drs. Ridwan 

Mubarun, M.Si selaku Camat Tambaksari Kota Surabaya 

 

 

Sambutan Camat Tambaksari Kota Surabaya dan Perwakilan dari 

STIESIA Surabaya selaku pemberi materi “Etika Bisnis” 



 

Peserta Pelatihan Etika Bisnis dari UMKM “Mekar Sari” 

Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya dari “Sisi Kanan” 

 

 

Peserta Pelatihan Etika Bisnis dari UMKM “Mekar Sari” 

Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya dari “Sisi Kiri” 



 

 
Narasumber  “ETIKA BISNIS”  

Dr. Asmara Indahingwati, S.E., S.Pd., M.M  
 

 
Narasumber  “ETIKA BISNIS”  

Dr. Asmara Indahingwati, S.E., S.Pd., M.M sedang menerangkan tatacara 

berbinis yang baik 



 
Narasumber  “ETIKA BISNIS”  

Dr. Asmara Indahingwati, S.E., S.Pd., M.M memberikan contoh dari 

Etika Berbinis yang sukses 

 

 
Narasumber  ETIKA BISNIS  

Dr. Asmara Indahingwati, S.E., S.Pd., M.M mengadakan tanya-jawab 

kepada peserta UMKM “Mekar Sari” 



 
Foto bersama Nara Sumber dengan peserta UMKM “Mekar Sari” 

Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya 
 

 
Foto bersama Nara Sumber dan Sekcam dengan peserta UMKM “Mekar 

Sari” Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya 


