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PERALIHAN USAHA PELAKU UMKM DI MASA PENDEMI COVID 19 DI

KECAMATAM SUKOLILO KOTA SURABAYA

Abstark

Pada saat ini semua pelaku UMKM mengalami situasi yang menuntut penyesuaian yang cepat dalam
kegiatan usahanya. Hal ini dikarenakan adanya perubahan situasi yang cukup cepat dan tanpa disangka
– sangka. Oleh karena itu salah satu syarat agar UMKM dapat bertahan adalah mampu melakukan
penyesuaian dengan kondisi yang ada. Baik melakukan penyesuaian terhadap produk yang dijual
maupun cara dalam memasarkan produk yang dihasilkan. Kondisi ini juga dilakukan oleh beberapa ibu
– ibu pelakum UMKM yang pada awalnya kebanyakan memproduksi kerajinan tangan seperti tas dari
karung goni, kerajinan kain perca, batik dari daun dan tas kain berganti memproduksi masker. Bukan
hanya itu saja, ada juga yang pada awalnya memproduksi kerajinan sulam pita beralih usaha menjadi
menjual lumpia froozen maupun siap makan. Bukan hanya itu saja ibu siamah yang pada awalnya
memiliki usaha kerjinan lamaran maka dalam situsi pandemi ini menekuni usaha minuman herbal baik
dalam bentuk serbuk yang harus diseduh mapun yang siap minun. Pada kondisi saat ini, kegiatan dana
hibah bergulir juga mengalami penundaan pembayaran dikarenakan salah satunya modal yang ada
digunakan untuk beralih ke jenis usaha yang  baru.

Kata kunci: peralihan usaha, jenis usaha baru, situasi pandemi

I. PENDAHULUAN

Kondisi merebahnya virus Covid dengan sangat cepat di provinsi Jawa Timur khusnya

di Kota Surabaya sangat diluar perkiraan. Setiap hari semakin banyak jumlah penderita

Covid. Hal ini mengakibatkan ditutupnya berbagai macam kegiatan masyarakat baik

pada sektor pendidikan, perekonomian dan keagaam. Salah satu yang paling merasakan

dampaknya adalah sektor ekonomi. Hal ini dikarenakan pada awal penanganan

pemerintah memberlakukan kebijakan untuk menghentikan sementara semua kegiatan

kecuali di bidang kesehatan. Akibatnya secara ekonomi adalah kegiatan ekonomi

berhenti sementara waktu sehingga menimbulkan banyak kesusahan dan keresahan

akibat semakin banyaknya masyarakat yang tidak bekerja sehingga mengakibatkan

kemampuan konsumsi mereka berkurang.

Kondisi masyarakat yang tiba – tiba berubah dan diharuskan untuk melakukan

penyesuaian secara cepat terhadap pola hidup termasuk di dalamnya adalah

penyesuaian atas usaha yang dijalankan. Pada kondisi pademi seperti ini, pelaku

UMKM di tuntut juga untuk melakukan penyesuain usaha secara cepat berdasarkan

kondisi pasar yang ada. Pada kelompok UMKM kecamatan Sukolilo Surabaya kondisi

ini dipahami sepenuhnya. Banyak dari pelaku UMKM yang mengganti kegiatan

produksinya namun masih dalam benang merah yang sama. Namun ada juga beberapa



yang memilih usaha yang lainnya. Bukan hanya pada pemelihan usaha baru saja, namun

cara pemasaran termasuk penyampain barang ke konsumen juga berbeda dengan

mengurangi kontak fisik.

Namun sayangnya tidak semua UMKM pada kondisi ini mampu bertahan sepenuhnya

dan terus berpoduksi secara teratur. Ada kalanya produksi harus dihentikan karena tidak

ada pesanan namun ada kalanya pesanan datang dalam jumlah besar. Kondisi pandemi

ini menimbulkan banyak ketidak pastian bagi pelaku UMKM sehingga untuk bertindak

lebih jauh lagi membuat para pelaku UMKM untuk mempertimbangkan banyak hal.

Oleh karena itu dalam kondisi pandemic ini diperlukan suatu motivasi dan

pendampingan yang lebih dari hati ke hati dengan pelaku UMKM karena kondisi ini

memang tidak mudah.

II. TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN ABDIMAS

Tujuan Abdimas

1. Bentuk Tridharma Perguruan Tinggi

2. Memingkatkan kembali semangat dan motivasi ibu – ibu pelaku UMKM untuk terus

berkarya dan berkembang

3. Memonitor dam mengevaluasi kegiatan dana bergulir yang masih dalam proses

pelaksanaan

4. Memonitor keberlanjutan pendampingan penyusunan pembukuan sederhana

5. Memberikan inspirasi kepada ibu – ibu mengenai kegiatan usaha yang dapat

dilaksanakan pada masa pandemi ini.

Manfaat Abdimas Bagi STIESIA Surabaya

1. Sebagai bentuk bentuk kepedulian kampus pada masyarakat sekitar

2. Sebagai wadah bagi dosen pendamping untuk mengembangkan ilmu yang

dimilikinya

3. Memberikan pengalaman bagi mahasiswa dalam bergaul dengan masyarakat

4. Sebagai wadah bagi dosen pelaksana untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan

kreatifitas melalui diskusi yang instens dengan pelaku UMKM dan pemerintah

kecamatan Sukolilo mengenai kondisi yang terjadi pada masyarakat sehingga

kampus dapat berkontribusi lebih baik dan tepat sasaran.



Manfaat Abdimas Bagi Peserta UMKM

1. Mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang baru berkat adanya diskusi yang

intens.

2. Menadapatkan inspirasi baru mengenai produk yang dapat dikembangkan

3. Menjadi lebih memahami mengenai penyusunan pembukuan sederhana

Menambah pengalaman dalam perluasan cakupan pasar atas produk yang dihasilkan

III. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendampingan secara daring melalui

komunikasi whatsapp chat group. Pada grup ini dilaksanakan interaksi antara dosen

pendamping dengan ibu – ibu pelaku UMKM.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Adanya Peralihan Usaha Dari Usaha Kerajinan Menjadi Usaha Pembuatan

Masker

Pada masa pandemi ini tentunya sangat memberikan dampak dalam kegiatan

usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM kecamatan Sukolilo. Peralihan usaha ini

dilaksanakan untuk mempertahankan usaha yang dijalankan.

Salah satu pelaku UMKM yang melaksanakan peralihan usaha adalah ibu Netty

yang pada awalnya memproduksi kerajinan kain perca, maka pada masa pandemi ini

ibu netty memproduksi masker kain. Masker kain ini didapatan dari adanya pesanan

dari perkebunan katet provinsi Kalimantan Selatan Sebanyak 400 buah dan dari klinik

mata sebanyak 60 buah. Selain memproduksi masker untuk pesanan, ibu Netty juga

memproduksi masker untuk dibagikan kepada warga sekitar yang membutuhkan. Satu

masker yang dihasilkan oleh ibu Netty dijual dengan harga Rp 5.000 untuk satu warna

dan Rp 7.000 untuk masker dengan warna yang berbeda. Setiap hari pada awal

pandemi ini ibu Netty dapat memproduksi 50 masker setiap harinya. Berikut produk

masker yang dihasilkan oleh ibu Netty



Gamba1 1
Masker produksi bu Netty

Selain ibu Netty terdapat ibu Erin yang juga melakukan peralihan usaha. Pada

awalnya ibu Erin menghasilkan kain dan pakaian batik yang bersal dari tumbuhan –

tumbuhan. Namun pada masa pandemi ini ibu Erin juga menghasilkan masker.

Gambar 2
Masker produksi ibu Erin

Selain ibu Ermin dan ibu Netty ibu yang melaksanakan perlaihan usaha adalah

ibu Selvi. Ibu selvi pada awalnya membuat tas dan dompet dari kain goni beralih usaha

membuat masker yang dititpkan di Squre Merr. Satu buah masker dijual dengan harga

Rp 7.500 per buah. Setiap harinya ibu Selvi dapat memproduksi sebanyak 10 sampai

20 biji per hari. Selain dititipkan, ibu Selvi juga menerima pesanan dari tetangga,

kerabat dan pihak lainnya.  Berikut bentuk masker milik ibu Selvi



Gambar 3
Masker produksi bu Selvi

Bukan hanya ibu Selvi saja, terdapat ibu Dhanny yang pada awalnya

memproduksi aneka jenis tas dari kain pada situasi pandemi ini melakukan peralihan

usaha menjadi lebih fokus pada produksi masker. Setiap harinya ibu Dhanny dapat

memproduksi maksimal 50 buah masker. Masker yang dihasilkan oleh ibu Dhanny

memiliki 3 lapis dan dijual dengan harga Rp 15.000 per maskernya. Penjulan masker

ini juga dilakukan secara online dan pesanan yang ada.

B. Adanya Peralihan Usaha Dari Kerajinan Tangan Menjadi Memproduksi

Makanan

Selain pada usaha masker, usaha yang masih memiliki pangsa pasar yang cukup

baik adalah makanan. Ibu – ibu UMKM yang beralih usaha pada makanan adalah ibu

Lilik yang pada sebelum pandemi memprodksi kerudung sulam pita dan produk sulam

pita lainnya menjadi melakukan perlaihan usaha yaitu menjual makanan berupa

Gambar 4
Masker ibu Dhanny



lumpia. Usaha ini berada pada jalan Raya Nginden nomer 95. Produk ini juga dijual

dalam bentuk frozeen atau siap makan. Ibu Lilik juga melayani pesanan antar kepada

konsumen.

Selain ibu Lilik yang mengganti jenis usahanya, ibu Siamah juga melakukan

penyesuaian usaha. Dikarenakan pesanan hisan hantaran lamaran sedikit peminat,

maka ibu siamah mengganti usahanya pada minuman herbal siap minum. Adapun

jenis  minumannya adalah kunyit asam, beras kencur, sinom, temulawak dan masih

banyak lagi. Produk ini dikemas dalam bentuk botol dan dijual dengan harga Rp 5.000

setiap botol. Selain itu ibu Siamah dan rekan – rekan yang lainnya menjual minuman

herbal jahe, temulawak dan kunyit asam dalam bentuk bubuk yang siap seduh seharga

Rp 40.000 setiap bungkusnya.

Gambar 6
Minuman Herbal Produksi Ibu Siama

Selain bu Siamah dan Bu Lilik, Ibu Rimah juga memilih untuk menjalankan

suaha yang lainnya. Ibu Rimah memilih untuk berjualan es, makanan ringan dan

cookies selama bulan puasa dan pandemi ini. Untuk makanan ringan dijual dengan

Gambar 5
Produk lumpiya ibu Lilik



harga Rp 5.000 per bungkus sedangkan untuk es kopyor ibu Rimah menjualnya

seharga Rp 5.000 per bungkus belum termasuk pesanan kue – kue kering dan makanan

yang lainnya. Setiap harinya minimal ibu Rimah mendapatkan Rp 75.000 hanya dari

makanan ringan dan es yang dijual. Berikut produk ibu Rimah.

C. Dana Bergulir Tidak Berjalan

Bulan April tahun 2020 merupakan bulan akhir bagi ibu – ibu untuk membayar

cicilan dana bergulir. Namun dikarenakan adanya perubahan situasi yang diluar

perkiraan dan dan terjadi begitu saja, maka hal ini tidak dapat dilaksanakan. Hal ini

dikarenakan pada masa awal pandemi semua usaha pelaku UMKM Handycraft

kecamatan Sukolilo tidak bisa berjalan dikarenakan tidak ada pesanan yang masuk.

Setelah situasi ini berjalan beberapa minggu beberapa ibu – ibu pelaku UMKM

melakukan penyesuaian atas usaha yang dimilikinya. Sebagian besar beralih pada

pembuatan masker dan sebagian kecil beralih pada usaha makanan dan minuman.

Dana yang seharusnya dibayarkan untuk pembayaran cicilan hutang, digunakan untuk

memulai usaha yang baru. Berdasarkan kondisi dan situasi yang ada kegiatan

pembayaran cicilan kredit bergulir ditangguhkan sementara waktu sampai situasi

dianggap normal dan dapat berjalan seperti biasanya. Pemantauan terhadap

perkembangan usaha tetap dijalankan untuk memastikan keberlangsungan usaha yang

telah dijalankan oleh ibu – ibu UMKM kerajinan handycraft kecamatan Sukolilo

Gambar 7
Produk Ibu Rimah



V. SIMPULAN

1. Terdapat peralihan usaha yang dilakukan oleh ibu – ibu sebagai bentuk adaptasi dari

perubahan situasi dan kondisi.

2. Ibu – ibu UMKM sebagian besar mampu menangkap perluang yang ada agar

usahanya dapat tetap berjalan dengan lancar.

3. Terdapat inovasi dalam hal pemasaran atas produk yang dihasilkan diantaranya

membuka pesan antar untuk produk yang dihasilkan, dimana sebelum terjadi

pandemi ini lebih mengandalkan pada pameran produk dan pesanan yang masuk saja.

4. Pembayaran cicilan kerdit bergulir menjadi sedikit terhambat dikarenakan adanya

pengalokasian dana kepada usaha yang baru.

VI. REKOMENDASI

1. Usaha pembuatan masker dapat dikebangkan lagi menggunakan jenis kain atau pola

yang baru dan menarik mengingat fungsi masker pada saat sekarang bukan hanya

untuk kesehatan namun juga bagian dari fashion.

2. Adaptasi usaha berdasarkan kondisi yang ada masih harus dilakukan dan terus

ditingkatkan. Jika lebih berkenan untuk aktif kembali dalam grup maka diskusi

mengenai kegiatan usaha dapat berjalan lebih lancar.

3. Kegiatan pendampingan masih harus dilakuakan dan tetap menggunakan protokol

kesehatan yang ketat.

4. Ibu – ibu pelaku UMKM mau tidak mau harus bisa beradaptasi dengan teknologi

yang ada karena pada masa pandemi seperti ini adaptasi pada teknologi merupkan

kunci utama keberlangsungan usaha.

VII. UCAPAT TERIMAKASIH

1. Ketua STIESIA Surabaya

2. Ibu Amalia selaku camat kecamatan Sukolilo serta bu Iin selaku kasi ekonomi

kecamatan Sukolilo kota Surabaya serta jajarannya

3. Ketua LP2M STIESIA Surabaya

4. Tim Pengabdian UMKM kecamatan Sukolilo

5. Pihak lain yang terlibat
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Abstark 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan kegiatan berkesinambungan yang 

dilakukan dala upaya mengembangkan kreatifitas ibu – ibu dalam menghasilkan produk yang 

inovatif dan menarik. Pada kegiatan ini dialukan pelatihan dan pendampingan penyusunan 

laporan keuangan dan pemasaran. Kegiatan ini dilakukan dikarenakan ibu – ibu UMKM masih 

belum melayukan penyusunan dikarenakan belum memahami cara penysunan laporan 

keuangan dan belum memahami manfaat penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan hasil 

monitoring yang telah dilakukan, terdapat beberapa ibu – ibu yang telah memulai menyusun 

laporan keuangan dan memulai merasakan manfaat dari menyusun laporan keuangan. Kegiatan 

pelatihan pemasaran dilakukan dengan menggunakan media sosial instagram sebagai sarana 

produk yang dihasilkan. Pada kegiatan ini dilakukan pendampingan berupa pembuatan akun 

instagram, melakukan pemotretan produk yang akan di unggah pada instagram, melakukan 

pendampingan unggah foto produk pada instagram disertai dengan deskripsi produk sehingga 

dapat menarik konsumen. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan usaha yang dijalankan 

dari aspek manajemen. Sasaran yang ingin dicapai adalah ibu – ibu pelaku UMKM memiliki 

laporan keuangan yang dapat digunakan untuk mengajukan dana atau modal kepada bank guna 

pengembangan usahanya, memperluas jejaring pemasaran, dan meningkatkan penjualan. 

Kata kunci: UMKM Handy Craft, laporan keuangan, pemasaran instagram 

 

I. PENDAHULUAN 

Usaha mikro kecil menengah merupakan salah satu tonggak dalam kegiatan 

ekonomi masyarakat. Usaha ini sebagian besar merupakan usaha yang berbasiskan pada 

kemampuan dan potensi yang ada dalam masyarakat. Salah satu UMKM yang memiliki 

potensi untuk dikembangkan dan UMKM kerajinan tangan yang berada di kecamatan 

Sukolilo Kota Surabaya. UMKM ini merupakan UMKM yang terdiri dari sekolompok 

ibu – ibu rumah tangga yang memproduksi beraneka ragam kerajinan tangan. Kerajinan 

tangan yang diproduksi antara lain kerudung, tas dari bungkus semen, bros, aneka 

rajutan, batik, kerajinan kain perca dan masih banyak lagi. Pembinaan dan pendampingan 

yang berkesinambungan perlu dilakukan pada UMKM ini agar UMKM ini dapat 

berkembang dengan baik dan dapat membatu ekonomi keluarga khususnya dan ekonomi 

masyarakat pada umumnya.  

Pada awalnya, pembinaan dan pendampingan dilakukan dengan memberikan materi 

mengenai cara membuat kerajinan tangan. Kemudian dalam kurun waktu tertentu peserta 

mengembangkan ide kreatif dalam menghasilkan kerajinan tangan. Pada saat peserta 



 
 
 

sudah memulai memasarkan produk yang dihasilkan, maka pembinaan dan 

pendampingan dilakukan pada aspek manejen pengelolaan usaha. 

 Berdasarkan hasil diskusi dengan ibu – ibu pelaku UMKM, permsalahan yang 

dihadapi selama ini adalah pengelolaan keuangan usaha yang tercampur menjadi satu 

dengan keuangan keluarga. Pada tahap ini belum ada spesifikasi atau upaya untuk 

memisahkan antara uang untuk kebutuhan rumah tangga dengan kebutuhan usaha. Selain 

itu, pengidentifikasian modal yang digunakan untuk memproduksi produk yang 

dihasilkan juga masih belum dilakukan. Pengelolaan administrasi keuangan selama ini 

belum dapat dijalankan secara optimal sehingga berapa pendapatan yang diterima dan 

pengeluaran usaha belum dapat diidentifikasi dengan jelas.  

Permasalahan lain yang dihadapi adalah masalah memperkenalkan produk yang 

dihasilkan kepada masyarakat. Sebagian besar pelaku UMKM di kecamatan Sukolilo 

merupakan ibu – ibu berusia 40 tahun keatas sehingga pemsarans secara online pada e 

commerce cukup sulit dilakukan, namun untuk ibu – ibu yang berusia dibawah 40 tahun 

hal tersebut cukup mudah dilakukan. Semangat ibu – ibu untuk mencoba memasarkan 

produk yang dihasilkan secara on line cukup besar. Salama ini pemasaran yang dilakukan 

hanya sebatas megikuti pameran- pameran, dari mulut ke mulut serta memperkenalkan 

produk yang dihasilkan di taman harmoni yang ada di kecamatan Keputih. 

Selain memberikan pendampingan pada UMKM yang ada di kecamatan Sukolilo, 

dukungan yang diberikan oleh STIESIA Surabaya adalah memberikan bantuan dana 

bergulir berupa modal kepada pelaku UMKM. Pada bantuan dana bergulir atau modal 

bergulir, pesera membayar dengan cara mencicil setiap bulan. Pada proses pembayaran 

dana bergulir selama beberapa bulan masih belum mengalami permasalahan pada 

pembayaran. Ibu – ibu UMKM masih belum memahami dengan baik bagaimana 

mengembangkan modal yang didapatkan untuk kegiatan usaha. Oleh karena itu dalam 

kegiatan ini selain dilaksanakan pendampingan penyusunan pembukuan sederhana, 

melakukan pemasaran produk secara on line dengan cara sederhana melalui whatsapp 

dan Instagram juga dilakukan pelatihan dan pendampingan pengembangan modal usaha 

sehingga usaha dapat berkembang dengan baik. 

 

 

 

 



 
 
 

II. TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN ABDIMAS 

a. Tujuan Abdimas  

 Melakukan monitoring kegiatan dana bergulir atau modal bergulir bagi ibu – ibu 

UMKM. 

 Melakukan pendampingan penyusunan pembukuan sederhana bagi ibu – ibu 

pelaku UMKM. 

 Melakukan pendampingan pelaksanaan pemasaran online dan pembuatan toko 

online pada Instagram. 

 

b. Manfaat Abdimas Bagi STIESIA Surabaya  

 Sebagai bentuk tridharma perguruan tinggi. 

 Mengembangkan penerapan ilmu pengetahuan bagi solusi atas kebutuhan pada 

ibu – ibu UMKM di kecamatan Sukolilo. 

 Dapat dilakukannya identifikasi potensi ekonomi di kecamatan Sokolilo yang 

dapat dikembangkan untuk membangun kerjasama pemberdayaan masyarakat 

antara STIESIA Surabaya dengan kecamatan Sukolilo.  

 

c. Manfaat Abdimas Bagi Peserta UMKM 

 Dapat menyusun pembukaun sederhan serta memahami pentingnya pencatatan 

penerimaan dan pengeluaran dari usaha yang dijalankan. 

 Memperluas jangkauan pasar dengan belajar menggunakan aplikasi Instagram 

untuk memasarkan produk yang dihasilkan. 

 Dapat lebih mengembangkan usaha yang dijalankannya. 

 

III. METODE PELAKSANAAN 

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode pelatihan dan 

pendampingan. Pelatihan dilakukan dengan menyampaikan manfaat melakukan 

pencatatan pemasukan dan pengeluaran serta menyusun pembukuan. Pendampingan 

dilakukan dalam menyusun pembukan sederhana dan pengumpulan bukti penerimaan 

dan pengeluaran. Pendampingan juga dilakukan dalam membuat akun toko online yang 

ada di Instagram. 

 

 



 
 
 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan pelaksanaan pelatihan dan pendampingan UMKM kecamatan Sukolilo 

merupakan kesinambungan dari kegiatan yang telah dilakukan pada bulan Maret 2019. 

Pada bulan Maret ini pelatihan dilakukan dengan memberikan pengetahuan mengenai 

pembuatan produk, pengetahuan mengenai perkenalan pembukuan sederhana dan 

pemasaran. Pada bulan September dilakukan pemberian bantuan dana bergulir atau 

modal bergulir berdasarkan kinerja ibu – ibu UMKM selama bulan Maret – September. 

Keputusan pemberian bantuan modal bergulir kepada ibu – ibu UMKM juga berdasarkan 

masukan dari pihak kecamatan. 

Kegiatan pelatihan ini diadakan dikarenakan adanya permintaan dari ibu – ibu 

UMKM untuk dapat menyusun pembukuan sederhana dan pencatatan penerimaan dan 

pengeluaran agar terlihat bagaimana perkembangan usaha yang dijalankan. Selain itu, 

kegiatan ini diadakan karena adanya keinginan dari ibu – ibu UMKM untuk 

meningkatkan pemasaran atas produk yang dihasilkan. Pengidentifikasin kebutuhan iu – 

ibu UMKM dilakukan dengan cara berkomunikasi antara STIESIA Surabaya yang 

dengan ibu – ibu pelaku UMKM selama bulan September – Desember 2020. Komunikasi 

ini dilakukan melalui grup whatsapp  yang bernama “Craf STIESIA” . Grup ini 

beranggotakan ibu – ibu pelaku UMKM dan pihak STIESIA Surabaya. 

 Berdasarkan kondisi tersebut diadakanlah pelatihan yang dilaksanakan pada : 

Hari / Tanggal : Selasa, 14 Januari 2020 

Waktu              : 08.30 – 12.00 WIB 

Tempat             : kantor kecamatan sukolilo 

Jumlah peserta : 11 orang ibu – ibu pemilik UMKM 

Pada kegiatan pelatihan kegiatan yang dilakukan adalah: 

1. Pemberian materi mengenai pembukuan sederhana, pencatatan penerimaan dan 

pengeluaran, pengumpulan bukti penerimaan dan bukti pengeluaran serta 

pendampingan dalam menyusun hal tersebut yang didampingi oleh mahasiswa 

dan dosen – dosen. Pelatihan  penyusunan tersebut pada tanggal 14 Januari 2020. 

Setelah kegiatan ini, ibu – ibu pelaku UMKM juga meminta dilakukan 

pendampingan. Kegiatan ini, pendampingan dialakukan oleh mahasiswa namun 

masih dalam pengawasan dosen – dosen. Kegiatan pendampingan penyusunan 

pembukuan sederhana di bagi menjadi beberapa kelompok yaitu : 

 



 
 
 

Table 1. Daftar Nama Kelompok Pendampingan Penyusunan Pembukuan 

NO Nama Mahasiswa  Nama Ibu Pelaku 

UMKM 

Nama UMKM 

1 Simon Peres Selvi Sakinah 

Rima  Teratai 

Lilik Fauziatiningsih Yashinta Sulan 

2 Nekat Wahyu Bagus  Dian Amalia Dzakira Acc 

Ernawati Mawar 

3 Adelyana Mekar Sari Ermine ESM Collection 

Ribut Hartini Arden Collection 

4 Dewi Ika Sari Netty Soeprodjo Waru 

Eri EDA Collection 

5 Larasati Dwi 

Masyitah 

Dhanny Yulinar 

Siamah 

Syandana Project 

Indah 

 

Pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan kesepakatan waktu antara mahasiswa 

pendamping dengan ibu – ibu pelaku UMKM kecamatan Sukolilo. Pelaksanaan 

kegiatan pendampingan ini tidak menganggu kegiatan produksi yang dilakukan 

oleh ibu – ibu serta tidak menganggu kegiatan akademik mahasiswa. 

2. Pelatihan pemasaran dilakukan dengan melalui diskusi mengenai cara 

pemasaran yang dilakukan selama ini. Sesi ini dilakukan untuk mengetahui cara 

pemasaran yang telah dilakukan selama ini serta bagaimana hasil yang 

didapatkan dari kegiatan pemasaran yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil 

diskusi tersebut juga dapat dilakukan indentifikasi pelanggan produk yang 

dihasilkan oleh ibu – ibu UMKM.  Pada pamasaran secara eletronik belum semua 

ibu – ibu memanfaat fasilitas ini. Sebagian ada yang menolak karena merasa 

terlalu sukar dimengerti , namun sebagian ingin belajar melakukan pemasaran 

secara online. Pada kegiatan ini, tahap awal yang dilakukan adalah membuatkan 

akun instagram UMKM dan menuliskan lokasi UMKM berada. Pada saat 

pendampingan penyusunan pembukuan sederhana diluar tanggal 14 Januari 

2020, secara bertahap dilakukan pendampingan bagaimana menggunakan akun  

instagram untuk menjual produk yang dihasilkan. Dari tiga belas peserta 

pelatihan terdapat orang ibu – ibu yang bersedia untuk dibuatkan akun instagram 

yaitu ibu Ribut Hartini degan nama UMKM Arden Collection, ibu Ermine 

dengan nama UMKM ESM collection, ibu Dhanny Yulinar dengan nama 

UMKM Syandana Project, serta ibu Ernawati dengan nama UMKM Mawar.  

3. Identfikasi profile UMKM. Kegaitan ini dilakukan dengan melakukan 

wawancara kepada para ibu – ibu pelaku UMKM. Identifikasi UMKM dilakukan 



 
 
 

untuk melihat bagaimana perkembangan UMKM selama ini, potensi 

pengembangan kedepannya serta hambatan yang dihadapi dalam menjalankan 

usaha selama ini. Pada identifikasi profil UMKM ini, identfikasi meliputi jenis 

usaha, nama produk yang dihasilkan atau merek, rata – rata produk 

perbulan,omset yang dihasilkan perbulan, sumber bahan baku atau supplier, 

jumlah tenaga kerja yang digunakan, jenis peralatan produksi yang digunakan, 

pangsa pasar, cara pemasaran yang telah dilakukan atau dijalankan, serta 

pembukuan yang telah dijalankan. 

4. Pelatihan cara berkomunikasi. Kemampuan komunikasi merupakan hal penting. 

Jika para pengusaha dapat menjelaskan kepada konsumen dengan baik dan 

menarik mengenai produk yang dihasilkan maka dapat membantu dalam 

memasarkan produk tersebut. Pada kegiatan ini ibu – ibu UMKM yang bersedia 

untuk mencoba menjelaskan mengenai produk yang dihasilkan, dipersilahkan 

maju kedepan untuk memperkenalkan produknya. Kemudian dosen pendamping 

mengajukan pertanyaan yang dapat menstimulasi ibu – ibu untuk dapat lebih 

menjelaskan produk yang dihasilkan. Penjelasan mengenai asal bahan baku, 

bagaimana produk tersebut dibuat atau diproduksi, bagaimana cara memasarkan 

produk yang dihasilkan, bagaimana tanggapan konsumen atas produk yang 

dihasilkan. Pada kegiatan ini ketika ibu – ibu memberikan pejelasan mahasiswa 

pendamping merekan kegiatan tersebut. 

Kegiatan pendampingan yang merupakan kebrlanjutan dari kegiatan pelatihan 

dilakukan sesuai kesepakatan waktu antara mahasiswa pendamping dengan ibu – ibu 

pelaku UMKM. Sebelum kegiatan pendampingan dilaksanakan, ibu – ibu pelaku usaha 

UMKM diminta untuk meyiapkan segala bukti transaksi kegiatan yang telah 

dilaksanakan. Adapun bukti yang disipakan adalah bukti transaksi pengeluaran yang 

berkaitan dengan usaha yang dijalankan serta bukti penerimaan terkait dengan penjualan 

yang telah dilakukan. Pada kegiatan pendampingan ini, focus utama kegiatan ini adalah 

membantu ibu – ibu dalam menyusun laporan keuangan atau pembukuan sederhana. 

Adapun jenis laporan yang disusun adalah laporan kas, laporan utang, laporan piutang, 

laporan inventaris, neraca serta laba rugi. Setiap mahasiswa pendamping akan 

mendamping ibu – ibu pada tahan awal penyusunan. Setelah kegiatan ini berjalan 

mahasiswa pendamping dan dosen pendamping melakukan monitoring  perkembangan 

pelaksanaan kegiatan ini. Focus kedua dari kegiatan pendampingan ini adalah 



 
 
 

memberikan pendampingan menggunakan media sosial instagram sebagai salah satu 

sarana dalam mempromosikan produk yang dihasilkan. Kegiatan ini dilakukan dengan 

melalui pendampingan mengunggah foto produk dalam instagram menulis caption yang 

menarik sehingga pengguna instagram yang melihatnya menjadi tertarik dengan produk 

tersebut. Bukan hanya membantu dalam mengupload foto, kegiatan pendampingan ini 

juga dilakukan dengan membantu ibu – ibu dalam mengambil foto guna keperluan di 

instagram. Kegiatan ini dilakukan setelah tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan bulan 

pertengahan februari sebelum kegiatan perkuliahan untuk semester genap berlangsung. 

Kegiatan monitoring dilaksanakan pada minggu kedua sampai minggu ketiga bulan 

februari. Kegaitan ini dilakukan dengan melihat bagaimana perkembangan kegiatan 

pelatihan dan pendampingan yang telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil kegiatan 

monitoring didapatkan bahwa terdapat beberapa ibu – ibu UMKM yang memulai 

menjalankan kegiatan penyusunan laporan keuangan, diataranya ibu Dhanny, Ibu Eri, 

Ibu Ermin dan Ibu Netty. Pada awal penyusunan laporan keuangan ini, menurut ibu – ibu 

cukup sulit dan membingungkan, namun setelah mendapatkan pendampingan dan 

berkomunikasi secara intensif ibu – ibu mulai memahami bagaimana alur bekerjanya 

penyusunan laporan keuangan. 

 

V. SIMPULAN 

a. Ibu – ibu pelaku UMKM memiliki keinginan untuk dapat menyusun pembukuan 

sederhana dan pencatatan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya permintaan ibu – ibu 

untuk didampingi menyusun pembukuan sederhana dan pencatatan di luar waktu 

pelatihan dan pendampingan. 

b. Meskipun sedikit kesulitan, ibu –ibu UMKM yang berusia 40 tahun keatas tetap 

antusias untuk belajar memasarkan produk yang dihasilkan dengan menggunakan 

Instagram. 

c. Bantuan modal bergulir yang diberikan dimanfaatkan oleh ibu – ibu untuk 

mengembangkan usaha yang dijalankan. Contohnya pada ibu Siamah yang pada 

awalnya memiliki usaha hantaran lamaran sekarang usahanya berkembang dengan 

memproduksi minuman tradisional dan bumbu pecel. 

d. Ibu – ibu pelaku usaha UMKM semangat dalam menjalankan usaha terbukti dengan 

sebagian besar ibu – ibu telah memiliki SIUP ( surat ijin usaha perdagangan). 



 
 
 

e. Terdapat kolaborasi yang harmonis antara STIESIA Surabaya selaku akademisi dan 

kecamatan Sukolilo selaku pemerintah dalam menge 

f. mbangkan UMKM di kecamatan Sukolilo. 

g. Perlu ditingkatkan lagi rasa percaya diri ibu – ibu dalam menjelaskan produk yang 

dihasilkan sehingga dapat lebih menyakinkan konsumen. 

 

VI. REKOMENDASI 

a. Kegiatan pelatihan dan pedampingan dilakukan secara berkesinambungan sesuai 

dengan kebutuhan ibu – ibu pelaku UMKM di kecamatan Sukolilo. 

b. Jika kegiatan pemberian bantuan modal bergulir telah selesai dan berjalan dengan 

lancar maka kegiatan ini dapat diteruskan dengan bantuan modal yang lebih besar. 

c. Penyusunan pembukuan sederhana serta pencatatan harus terus dijalankan untuk 

mengetahui perkembangan usaha yang dijalankan. 

d. Diperlukan pelatihan lanjutan untuk lebih mengembangkan kreatifitas atas produk 

yang dihasilkan. 

e. Ibu – ibu pelatihan harus lebih aktif dalam menggunakan social media dalam 

memasarkan produknya. 

f. Perlu ditingkatkan kembali kemampuan komunikasi ibu – ibu pelaku UMKM dalam 

menjelaskan mengenai produk yang dihasilkan. 

 

VII. UCAPAT TERIMAKASIH 

a. Ketua STIESIA Surabaya 

b. Ibu Amalia, Camat Kecamatan Sukolilo serta bu Ratih, Kasi Ekonomi Kecamatan 

Sukolilo kota Surabaya beserta jajarannya 

c. Ketua LP2M STIESIA Surabaya 

d. Tim Pengabdian UMKM kecamatan Sukolilo 

e. Pihak lain yang berkontribusi. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

LAMPIRAN  

 Surat Tugas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 Foto Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Kecamatan Sukolilo 

a. Foto Kegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

b. Akun Instagram UMKM Handy Craf Kecamatan Sukolilo 

 

 

 

 



 
 
 

c. Materi yang Disampaikan 

a. Blanko Identifikasi Profil UMKM 

 

 
 

   

 

PROFIL UKM KECAMATAN SUKOLILO 

 

No Profil Keterangan 

1.  Jenis Usaha UKM Handycraft 

2.  Nama produk/merk  

3.  Alamat/tempat usaha  

4.  Jumlah produk rerata sebulan  

5.  Omset sebulan (perkiraan)  

6.  Sumber bahan baku  

7.  Jumlah tenaga kerja  

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 
Jl. Menur Pumpungan 30 Surabaya 



 
 
 

No Profil Keterangan 

8.  Peralatan produksi yang digunakan  

9.  Pangsa pasar/pelanggan  

10.  Cara pemasaran  

11.  Pembukuan (sudah/belum)  

12.    

 

 

b. sbaksc 

 

 

 

 

 

 

Keluhan/hambatan: 



 
 
 

b. Materi Pelatihan dan Pendampingan   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Daftar Hadir Kegiatan 
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