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Abstrak

Dari  artikel  Program  Kreatifitas  Mahasiswa  ini  dimaksut  Usaha  kecil  maupun

menengah   adalah  kreativitas  dari  usaha  yang  memiliki  potensi  multi  peran,dan

kedudukan yang sangat strategis untuk mewujudkan pembangunan.untuk mencapai hal

tersebut sistem laporan yang ada di suatu usaha menjadi sorotan terhadap kesesuaiannya

system akuntansi yang berlaku. Dan adanya teknologi  yang berkembang ada berbagai

upaya yang dapat  lebih memudahkan pemilik usaha untuk proses pengauditan dengan

cara yang lebih efisiensi, seperti peneapan sistem akuntansi celengan rindu gypsum saat

ini  masih  mengguakan  metode  konvensional,  menyebabkan  lambatnya  proses  audit

penjualan  dikarenakan  metode  yang  digynakan  untuk  pengadaan  barang  sampai

pendataan barang masih secara manual  dan belum mendasar,  bukti  transaksi hanya di

catat pada buku serta pendataan Pembelian bahan baku dan penjualan produk yang belum

terdokumentasi  secara  baik.  Sehingga  sulit  membaca  bagaimana  bisa  membaca

pendapatan  perolehan  dari  penjualan  terbesar  didapat  dari  penjualan  online  ataupun

offline yang sudah diterapkan sebelumnya pemasaran  secara online melalui media digital

adalah  suatu  usaha   untuk  mempromosikan  kreativitas  atau  produk  yang  dihasilkan

suatu  usaha   yang  cepat,relevan,dan  bersifat  pribadi  seperti  mempromosikan  lewat

instagram,  whatsapp,shopee  dll.  Hal  ini  dapat  mebantu  Usaha  agar  konsumen  tetap

memilih celengan di tempat tanpa keluar rumah jadi tinggal pesan by media sosical lalu

ada kurir yang mengantar pesanan.

Kata Kunci: Penjualan, Online, Ofline

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Penelitian 

UMKM  adalah  kegiatan  ekonomi

rakyat  yang  berskala  mikro  menengah

dengan  bidang  usaha  yang  secara

mayoritas  merupakan  kegiatan  usaha

kecil  dan  perlu  di  lindungi  untuk

mencegah dari  persaingan uasaha yang
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tidak  sehat.  Celengan  gypsum  adalah

sebuah  toko  online  yang  berskala

menengah  .  sejauh ini,pengolahan data

yang ada di celengan gypsum mulai dari

pengelelohan  data  inventory  serta

pengelolahan  data  penjualan  semuanya

masih  di  catat  di  dalam  pencatatan

manual  sebuah  buku  hal  ini

menyebabkan  organisasi  atau

manajemen  data  sebelum  efesien  dan

efektif. 

Seiring  berkembangnya  sector

informasi  dan  teknologi,  para

pemasaran,kami  tidak  hanya

memasarkan  produk  melalui  media

sosial saja tapi juga terjun ke lapangan

seperti    bazar    namun  sudah  makin

berkembang  pada  penggunaan  media

modern  yang  membuat  strategi

pemasaran tampil menarik di mata para

konsumen. Beberapa strategi pemasaran

seperti  media  ini  banyak  yang

memanfaatkan  teknologi  untuk

menjalankan strategi yang lebih modern.

Hal ini juga berdampak timbulnya pasar

potensial  dalam  meningkatkan

perkembangan ekonomi.

Pemasaran  adalah  kegiatan

serangkain  jual  beli  antara  konsumen

dan  penjual  dimana  biasanya  terjadi

tawar menawar agar memperoleh harga

yang  pas  bagi  konsomen  dam  tidak

merugikan penjual. Contohnya, seorang

manusia  membutuhkan  alat  untuk

menghiasi  ruangannya.  Misal  dengan

menghiasi kamar dengan celengan yang

berkarakter yang sesuai selera. Celengan

ini  sangat  bermanfaat  bagi  kalangan

anak  kecil  maupun  dewasa  bagi  anak

kecil  untuk  meningkatkan  daya

keinginan  menabung  sejak  dini  agar

mereka  dihari  tua  terbiasa  dengan

menyisihkan uangnya untuk menabung,

dengan  adanya  “Celengan  Rindu

Gypsum”  ini  kita  ciptakan  celengan

yang bukan biasa yang dimaksut  disini

yaitu  kita  ciptakan  celengan  yang

berkarakter agar anak – anak menyukai

dan  lebih  semangat  untuk  menabung

juga.  Dan  lebih  kreatif  lagi  maka  kita

menciptakan celengan yang no color jadi

untuk  menciptakan  semangat  anak  –

anak  berkreasi  agar  mengecat  sendiri

celengannya dengan sesuka hati. 

Proses  dalam  pemenuhan  dan

kebutuhan  yang  tidak  terbatas  inilah

yang menjadi konsep pemasaran. Mulai

dari  awal,  pemenuhan  produk,

penetapan  harga,  pengiriman  barang,

dan mempromosikan barang. Pemasaran

ini baiknya memiliki pengetahuan dalam

konsep  dan  prinsip  pemasaran  agar

kegiatan  pemasaran  dapat  tercapai

sesuai dengan kebutuhan dan keinginan

manusia terutama pihak konsumen yang

dituju. 

Pada  celengan  rindu  gypsum

terdapat masaklah yaitu pada pencatatan
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data  barang  yang  masuk  dari  supplier

yang belum bisa termaksimalkan . pada

pendataan celengan yang masuk ke toko

masih  berupa  pendataan  dari  pegawai

secara manual. Bukti tersaksinya berupa

catatan manual dari kasir kepada pemilik

toko yang berupa bukti transaksi dimana

transaksi  tersebut  kurang  membantu

dalam perhitungan kerugian pada akhir

tahun.  Hal  ini  mengakibatkan  proses

pemasukan, pengeluaran keuangan tidak

dapat terkontrol dengan baik. 

System informasi sangatlah penting

bagi semua madsyarakat, dengan adanya

sistem  informasi  maka  para  pelaku

usaha sangat mudah untuk memasarkan

usaha usaha,divantu dengan media sosial

maka informasi  yang didapat  sangatlah

luas  dan  bisa  mengembangkan  usaha

kita  sebagai  pelaku  usaha  menengah

kebawah. Sistem informasi penjualan ini

dapat  memberikan  kemudahan  pada

celengan rindu gypsum dalam tata kelola

administrasi  sehingga  pada  transaksi

penjualan dapat terkontrol dengan baik,

memberikan  kemudahan  dalam

pendataan  dan  pengelolahan  transaksi

penjualan  serta  memudahkan  dalam

mengontrol laporan keuangan. 

Tujuan Penelitian 

Tujuan  penelitian  ini  diharapkan

untuk  mengeksplor  usaha  para  pelaku

usaha  untuk  mengetahui  sejauh  mana

perkembangan produknya dan seberapa

banyak  peminat  produk  yang  mereka

buat  baik  penjualannya  melalui  online

atau ofline.  Selain itu juga mempunyai

potensi  yang  dingi  untuk  menciptakan

produk produk agar  para  pelaku usaha

kecil  tidak  kalah  dengan  usaha  yang

sudah  terkenal,  dengan  adanya  inovasi

dan  kreativitas  maka  produk  akan

membuahkan hasil yang bagus dan bisa

menarik konsumen untuk membeli  dan

bersaing secara baik dengan para usaha

usaha yang suda terkenal. 

Urgensi Penelitian 

Program  Kreatifitas  Mahasiswa

dapat  menjadikan  pembelajaran  bagi

para  mahasiswa,  dengan  adanya

program  ini  maka  mahasiswa  dilatih

untuk  menjadi  mahasiswa  yang

kreatif,inovatif,mampu  bersaing  denga

para  pelaku  usaha  didunia  pemasaran

Indonesia,  dan  mampu  mengelolah

keungan  berbisnis  dengan  baik  yang

tidak menyembabkan rugi yang banyak.

Dengan  berkembangnya  zaman  maka

para  pelaku  umk  harus  pintar  untuk

mempromosikan  usahanya  masing  –

masing  seperti  usaha  “Celengan  Rindu

Gypsum”  untuk  produk  terkesan  kuno

didengar  tetapi  dengan  adanya

pemikiran  mahasiswa  yang  baik  dan

menciptakan  inovasi  dan  kreatif  yang

baik  maka  usaha  ini  akan  banyak

diminati oleh para konsumen. “Celengan

Rindu  Gypsum”  menciptakan  celengan
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yang  berkarakter  agar  para  konsomen

tidak bosen dengan bentuk yang seperti

itu saja. Dan untuk menciptakan kreatif

para  konsomen  juga  maka  “Celengan

Rindu  Gypsum”  menciptakan  produk

celengan  yang  no  color  dengan  begiti

maka  konsumen  bisa  mengecat  sendiri

dengan keinginnya sendiri. 

Dengan perkembangan zaman maka

pelaku  usaha  “Celengan  Rindu

Gypsum” mempromosikan lewat online

maupun  ofline.  Untuk  online  sendiri

sudah  dopromosikan  lewat  instagram,

facebook, whatsapp, dan shopee.

TINJAUAN PUSTAKA 

Pemasaran 

Menurut  William  j.stanton  (2021)

menyebutkan  bahwa  „ pemasaran‟

adalah  keseluruhan  intern  yang

berhubungan  dengan  kegiatan-kegiatan

usaha  yang  bertujuan  untuk

merencanakan,   menentukan  harga,

mempromosikan  dan  mendistribusikan

barang dan jasa yang akan memuaskan

kebutuhan  pembeli.  Pemasaran  adalah

suatu  Proses  jual  beli  antara  para

manusia  untung  menguntungkan  satu

sama  lain,biasanya  terjadi  penawaran

produk  yang  dibeli  agar  memperoleh

untung  se  untungnya  begitupun  juga

untuk  melariskan  produk"  yang  dijual

maka perlu juga diadakan diskon. 

Pengertian strategi pemasaran 

Menurut ksmir (2006) menyebutkan

bahwa strategi adalah langkah-langkah‟

yang  harus  di  jalankan  oleh  suatu

perusahaan  untuk  mencapai  tujuan.

Kadang-kadang  langkah  yang  harus  di

hadapi  sangat-sangatlah  susah,  namun

ada pula langkah yang relatif mudah. Di

samping  itu,  banyak  rintangan  atau

cobaan yang di hadapi untuk mencapai

tujuan.  Oleh  karena  itu,setiap  langkah

harus di jalankan secara hati-hati.

Laba/rugi (profit and loss}.  Laba di

artikan  Keuntungan  para  pelaku  usaha

dari  memasarkan  produk  yang  dijual,

karena  tujuan  pertama  seorang  usaha

tentunya untuk memperoleh laba.

Dalam  upaya  peningkatan  laba

"Celengan  Rindu  Gypsum"  melakukan

beberpa cara agar penjualan tetap stabil,

dan  konsumen  melakukan  pemesanan

yang berulang. Melalui digital marketing

dengan  mempromosikan  melalui

beberapa platform dan digital marketing

seperti  shoppee,instagram,whatsapp  di

harapkan  laba  penjualan  dapat

meningkat. 

Pemasaran digital (digital marketing) 

Digital  marketing  memudahkan para

pelaku  usaha  untuk  mempromosikan

sebuah barang melalui  media  digital  ke

konsumen secara efektif dan efesien. Hal

ini  dapat  berpengaruh  agar  konsumen

dapat  memilih  elengan  ini  untuk

menggunakan celengan yang di tawarkan
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sekaligus  merekomendasikan  ke

masyarakat  sekitar.  Sedikit  demi sedikit

masyarakat mulai tertarik dengan konsep

pemasaran  modern  dan  meninggalkan

pemasarn  tradisional  atau  konvesional.

Analis  Perbandingan  (Comparative

analysis)

Analisis  Perbandingan  adalah

analisis  laporan  keuangan  yang

mempunyai  tujuan  untuk  mendapatkan

dan  memperoleh  informasi  mengenai

keadaan  keuangan  perusahaan  dengan

cara  membandingkan  laporan  keuangan

antara dua periode atau lebih. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian  ini  dilaksanakan  di

UMKM  yang  berada  di  Manyar  Jaya

Surabaya. Sumber  data  yang  diperoleh

data  primer  yang  diperoleh langsung

ditempat  produksi,  dalam  hal  ini  data

diperoleh  penelitian  dengan  cara

melaukakan  pengamatan  dan

wawancara. 

Adapun  sumber  data  yang

digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah

penjualan  “Celengan  Rindu  Gypsum”

secara  online  dan  ofline.  Diskripsi

penelitian  menggunakanan  alisis

keuangan  “Celengan  Rindu  Gypsum”

informasi  penelitian  yang  dilakukan

kelompok  kami  bertempat  di  tempat

pembuatan  “Celengan  Rindu  Gypsum”

dengan  tempo  kurang  lebih  selama  2

Bulan.  Informasi  dalam data  penelitian

yaitu: 

1) Pengontrolan  saat  pengerjaan

mencetak dan mengecat Celengan 

2) Strategi Pemasaran baik offline atau

online 

3) Administrasi  Keuangan  penjualan

dan pengeluaran 

4) Kritik dan Saran dari Customer 

5) Menjaga  konsistensiatas  ide  dan

tema 

METODE ANALISA DATA 

Metode  yang  digunakan  dalam

penelitian  metode  ini  menggunakan

metode  kuantitatif  menjelaskan  tentang

perbandingkan pendapatan diliat melalui

hasil  laporan  penjualan  online  dan

offline.

Bulan Oktober November

Omset 300 400

Sumber dana diperoleh berdasarkan hasil

penjualan online.

Kas november = 400.000 x 100% = 1,3

    300.000

Bulan Oktober November

Omset 400 340

Sumber  dana  diperoleh  berdasarkan

penjualan  offline. Berdasarkan  hasil

penjualan  offline  dari  data  tabel  diatas

dapat dijelaskan bahwa :

Kas November = 400.000 x 100% = 1,7

  340.000

Perbandingan…. (Mohammad, Jumani, Syamsul, Nur, Umi) Hal. 213 - 218 217



Dari  Data  diatas  dapat  dijelaskan

bahwa  apa  yang  di  lakukan  oleh

perkembangan  pasar  yang  di  jalankan

oleh  pengunjung  dari  kalangan  muda

maupun  dewasa  membuat  lapak  tidak

pernah sepi  pengunjung .pada kegiatan

pendampingan  kami  memberikan

inovasi dengan promosi disosmed yang

mampu mengakses  segala  jenis  produk

yang di jual oleh “CELENGAN RINDU

GYPSUM” dengan lengkap. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil  analisis  penelitian  pada

UMKM  “Celengan  Rindu  Gypsum”

untuk  bulan  pertama  penjualan  lebih

banyak  online  dikarenakan  lebih

memfokuskan promo lewat sosmed untuk

bulan  kedua  lebih  banyak  penjualan

offline dikarenakan sudah ada pelanggan

toko yang bisa dititipkan barang. Metode

penelitian ini menggunakan kuantatif.

KESIMPULAN 

Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan

dan  penelitian  hasil  dasar  pencatatan

yang dipakai UMKM “Celengan Rindu

Gypsum” merupakan 2 pemasaran yaitu

antara  offline  dan  online  untuk

pembahasan  bulan  pertama  penjualan

pesat  di  Offline  sedangkan  penjualan

pesat ada di online.

Dengan  adanya  system  penjualan

online melalui  media  sosial  yang pesat

terlihat  dari  hasil  UMKM  “Celengan

Rindu Gypsum” terus  berkembang dan

menghasilakan laba.

SARAN 

Saran  yang  dapat  diberikan  atas

hasil  penelitian  adalah  :  Pengrajin

Celengan Rindu Gypsum  seharusnya‟ ‟

lebih  inovatif  dan  kreatif  untuk

mengembangkan  produknya

dikarenakan  makin  kesini  semakin

banyak pesaing.

DAFTAR PUSTAKA 

https://www.statistikian.com/2012/10/

rancangan-analisa-data.html?amp

https://www.gurupendidikan.co.id/

pengertian-analisis-data/

https://insanpelajar.com/data-kualitatif-

dankuantitatif/#:~:text=Data

%20kualitatif%20atau%20disebut

%20juga,yang%20umumnya%20tidak

%20dapat%20dihitung

https://

kurniawanbudi04.wordpress.com2013/0

1/15/analisis-perbandingan-analisis-

rasio/
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