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Abstrak
Berbeda dengan pengusaha besar yang memiliki sumber daya yang baik dan lengkap,
pengusaha mikro, kecil dan menengah, lemah dalam mengelola bisnisnya dan mengalami
keterbatasan dalam banyak hal, dan sering luput dari bantuan dari pemerintah (CNNIndonesia, 2020). Padahal pengusaha seperti ini merupakan tulang punggung perekonomian
suatu negara, semakin besar jumlah pengusaha tersebut maka kondisi ekonomi negara tersebut
semakin baik. Program Pengabdian kepada Masyarakat selain merupakan upaya pemenuhan
kewajiban dosen terkait dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi namun juga dapat menjadi
solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha dalam kelompok UMKM. Kerjasama
antara Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang dan Yayasan
Rumah Pemberdayaan Masyarakat, Tangerang Selatan telah membuka peluang bagi kedua
belah pihak untuk saling mendukung dalam mengembangkan kemampuan dan ketrampilan para
UMKM. Dalam hal ini adalah mengembangkan strategi pemasaran untuk Nasi Kebuli Instan,
Henayu Food yang merupakan mitra binaan dari Yayasan Rumah Pemberdayaan Masyarakat.
Sebagai pengusaha, pemilik Nasi Kebuli Instan, Henayu Food telah melakukan berbagai
langkah dalam hal manajemen pemasaran untuk mengembangkan bisnisnya. Namun demikian
keterbatasan informasi dan lainnya, menyebabkan beberapa hal belum tersentuh secara baik
oleh pemilik usaha tersebut. Program Pengabdian kepada Masyarakat ini, dilaksanakan untuk
membantu pemilik bisnis dalam memilih strategi pemasaran yang tepat. Melalui metode diskusi
dan kunjungan, dosen berusaha mendapatkan insight dari pemilik mengenai bisnis yang
dijalankannya. Merujuk pada konsep Bauran Pemasaran (4P) dan STP, dihimpun berbagai
informasi dan data mengenai hal-hal yang telah dijalankan, yang hendak dicapai dan kendala
yang dihadapi oleh pemilik usaha. Hasil dari analisis terhadap usaha Nasi Kebuli Instan
Henayu Food beberapa hal perlu dilakukan adalah perbaikan pada kemasan, caption yang
menggugah dan terbaca, memanfaatkan marketplace dan media sosial, menyelaraskan antara
produk yang dijual secara online dan offline. Pemilik usaha harus meningkatkan kemampuan
individualnya dalam hal pengunaan aplikasi media social untuk mengimplementasikan strategi
pemasaran tersebut dan menekan biaya operasional.
Kata Kunci: Strategi Pemasaran, Bauran Pemasaran, Marketplace, Nasi Kebuli
Abstract
Micro and Small Enterprises are the backbone of a country's economy, the larger the number of
them, the better the economic condition of the country. Unlike in other countries, entrepreneurs
who are classified as MSMEs are weak in managing their business and not all of them get
assistance from the government. The collaboration between faculty members of the Accounting
S1 Study Program, Pamulang University and the Community Empowerment House Foundation,

25

26 Jurnal Abdikaryasakti

Vol. 2 No. 1 April 2022

South Tangerang has opened up opportunities for both parties to support each other in
developing the abilities and skills of MSMEs. In this case, developing a marketing strategy for
Instant Kebuli Rice, Henayu Food, which is a foster partner of the Community Empowerment
House Foundation. The owner of Instant Kebuli Rice, Henayu Food has taken various steps in
terms of marketing management to develop his business. However, limited information and
others have caused some things to have not been touched properly. This Community Service
Program is implemented to assist business owners in choosing the right marketing strategy.
Through discussion and visit methods, the faculty members try to get insight from the owner
about the business he runs. Referring to the concept of Marketing Mix (4P) and STP, various
information and data are collected regarding the things that have been carried out, to be
achieved and the obstacles faced by business owners. The results of the analysis of the Nasi
Kebuli Instant Henayu Food business, several things need to be done, namely improvements to
the packaging, evocative and legible captions, utilizing the marketplace and social media,
aligning products sold online and offline. Business owners must improve their individual
abilities in terms of using social media applications to implement these marketing strategies and
reduce operational costs.
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PENDAHULUAN
Permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil dan Manager (UMKM)
cukup banyak, selain keterbatasan dari sisi usahawannya juga lingkungan bisnis yang
kurang kondusif untuk tumbuhnya usahawan tersebut. Sebagai kita ketahui bersama
bahwa UMKM memiliki peran yang penting sehingga fokus dari Pengabdian kepada
Masyarakat ini difokuskan pada UMKM yang merupakan binaan Yayasan Rumah
Pemberdayaan Masyarakat. Kompas.com menyebutkan bahwa peran UMKM dalam
perekonomian Indonesia sangat besar dan mendasar yaitu sebagai: (1) Sarana untuk
memeratakan tingkat perekonomian rakyat kecil, karena keberadaan UMKM tidak
terbatas hanya ada di kota besar namun juga di kota-kota kecil (2) Sarana mengurangi
tingkat kemiskinan, UMKM menyerap tenaga kerja (3) Sarana pemasukan devisa untuk
negara, sebagian UMKM menjual produknya hingga keluar negeri (Putri, 2019).
Banyak permasalahan yang dihadapi oleh UMKM khususnya dalam masa
pandemi COVID-19 namun pemerintah melalui beberapa kementerian meluncurkan
berbagai program. Pemerintah mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia dengan
berbagai cara antara lain: Kementerian Koperasi dan UMKM dengan program
digitalisasi UMKM dan ditargetkan akan ada 10 juta UMKM yang go online pada
tahun 2020 (Sulaeman, 2020). Dalam masa pandemi COVID-19, pemerintah juga
menggulirkan berbagai program untuk membantu kondisi UMKM melalui skema
perlindungan dan pemulihan UMKM, yang antara lain: pemberian bantuan sosial,
insentif pajak berupa tarif PPh final 0% selama 6 bulan, relaksasi dan restrukturisasi
Kredit UMKM berupa penundaan angsuran dan subsidi bunga selama 6 bulan,
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perluasan pembiayaan bagi UMKM dan Pemulihan dan Konsolidasi Usaha. Kendati
demikian, upaya yang dilakukan oleh pemerintah belum optimal dan belum menyentuh
seluruh UMKM di Indonesia, mengingat sedemikian banyaknya UMKM yang ada dan
beragamnya program yang ditawarkan oleh setiap kementerian. Dalam website
kominfo.go.id, Kementerian Koperasi dan UMKM disebutkan bahwa jumlah pelaku
UMKM di Indonesia pada tahun 2019 ada sebanyak 59,2 Juta (Yuliani, 2017)
Program Studi Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang bersama
pihak Yayasan Rumah Pemberdayaan Masyarakat, Tangerang Selatan, Banten
bekerjasama menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk
pendampingan wirausahawan UMKM binaan Yayasan Rumah Pemberdayaan
Masyarakat. Tujuan dari Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk
meningkatkan kemampuan dan keahlian para usahawan tersebut dalam hal mengelola
bisnisnya, terutama bagi usahawan yang baru. Pelaksanaan program pendampingan
dilakukan berdasarkan kebutuhan para usahawan binaan Yayasan Rumah
Pemberdayaan Masyarakat meliputi pendampingan dalam bidang atau topik terkait
marketplace, pembuatan strategi pemasaran, pembuatan strategi pendistribusian dan
pembuatan laporan keuangan.
Target dari pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan
usahawan kuliner yang menghadapi masalah dalam meningkatkan penjualannya,
khususnya pada masa Pendemi COVID-19. Sangat dipahami bahwa situasi pandemi
COVID-19 telah membuat banyak wirausahawan mengalami kesulitan dan beralih dari
satu bisnis ke bisnis lainnya. Program PkM yang dilaksanakan kali ini, mendampingi
wirausahawan pemilik merek nasi kebuli instan Henayu Foods, sebelumnya yang
bersangkutan berbisnis dalam bidang konveksi busana muslim dengan merek Henayu
Fashion. Beliau sempat memiliki beberapa mesin jahit dan mempekerjakan beberapa
orang. Namun situasi pandemi COVID-19 membuat bisnis konveksinya menjadi tidak
ekonomis dan beliau memutuskan untuk beralih ke bisnis kuliner. Beliau memilih
untuk berbisnis produk nasi kebuli dengan pertimbangan bahwa makanan ini cukup
populer di kalangan masyarakat Indonesia meskipun makanan ini berasal dari Timur
Tengah. Beliau mempelajari bagaimana menyiapkan bahan baku dan cara memasak
hingga pengemasan karena beliau berkeinginan untuk menjual produk nasi kebuli
tersebut dalam bentuk kering/siap saji.
Berdasarkan hasil diskusi dengan pemilik usaha, dapat disimpulkan bahwa
permasalahan yang dihadapi saat ini lebih disebabkan oleh kondisi : (1) pemilik usaha
baru terjun ke bisnis kuliner khususnya memproduksi makanan siap saji nasi kebuli,
beralih dari bisnis yang telah dijalankan sebelumnya dalam waktu yang agak lama
(2) masuknya beliau ke bisnis kuliner bertepatan dengan kondisi pandemi COVID-19,
di mana saat ini hampir semua orang terjun ke bisnis memasarkan berbagai produk
(3) pengetahuan dan pemahaman mengenai digital marketing masih belum memadai.
Secara teknis dan operasional beliau sudah mengelola dengan baik bisnisnya,
hal ini dapat dilihat dari bagaimana beliau memilih bahan baku atau rempah-rempah
yang digunakan seperti kapulaga, cengkeh, kayu manis dan lainnya juga beras Basmati
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yang kemudian dikemas sedemikian rupa hingga paket Nasi Kebuli Instan tersebut
menggugah selera dan siap didistribusikan. Pemilik nasi kebuli Instan Henayu Foods,
sudah memiliki strategi pemasaran dan mengimplementasikan konsep bauran
pemasaran 4P yaitu product, price, place dan promotion (produk, harga, distribusi,
promosi) walaupun dalam konsep yang sederhana. Beberapa fakta terkait dengan
bauran pemasaran yang sudah diterapakan oleh pemilik nasi kebuli instan Henayu
Foods seperti pada Gambar 1:

Gambar 1. Produk Henayu Foods Nasi Kebuli Instan
Product (Produk) Henayu Foods telah melakukan beberapa hal agar produk nasi
kebuli instan menarik masyarakat untuk mencoba dan menggugah selera, seperti
pemilihan kemasan dengan menggunakan plastik transparan, bertujuan agar konsumen
dapat melihat bumbu dan rempah-rempah, penambahan bahan pelengkap seperti
minyak samin cap Onta yang ada di dalam kemasan, penggunaan label berikut dengan
petunjuk memasak dan membuat kemasan sedemikian rupa agar nasi kebuli tidak rusak
dalam masa hingga 6 bulan. Terkait dengan perizinan, pemilik usaha nasi kebuli instan
sedang mengurus izin P-IRT (Produk Industri Rumah Tangga) dan halal dari Badan
Pengawas Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (BPOM MUI). Bila
dibandingkan pesaing maka pesaing menggunakan kemasan dari aluminium foil dan
ukuran kemasan baik yang lebih besar atau yang lebih kecil, sudah berizin serta
menawarkan produknya lebih dari satu varian masakan.
Tabel 1. Nasi Kebuli Henayu Food dan Pesaing
Merek
Produk

Henayu Foods

Al Mumtazza

Dapur Fifara

Beras Basmati dan
bumbu
rempah
tanpa:
pengawet,
pewarna
kimia,
Vetsin dan MSG,

Beras Basmati dan bumbu
rempah tanpa pengawet,
pewarna kimia, Vetsin dan
MSG, ada 7 varian:
kebuli/mandhi/biryani/bukh

Beras
Basmati
dan bumbu, ada 3
varian:
Nasi
Kebuli,
Nasi
Biryani,
Nasi
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Dapur Fifara

ori/kabsah/nasi
goreng
mesir/nasi goreng kambing

Kabsah

Varian

1 varian

7 varian

3 varian

Kemasan

Plastik

Aluminium Foil

Plastik

Ukuran

275 gr

70 gr dan 350 gr

220 gr

Tempat
Produksi

Tangerang, Banten

Surabaya, Jatim

Kuningan, Jabar

Sumber : https://shopee.co.id/Nasi-Kebuli-Instan-Dapur-Fifara-Original-Khas-ArabTimur-Tengah, https://al-mumtazza.com/; 22 Januari 2021
Price (Harga), pemilik Henayu Foods telah melakukan perbandingan dengan
produk serupa dari berbagai pesaing dan memutuskan dengan harga jual sebagaimana
di tabel. Ukuran kemasan dan harga jual yang ditetapkan oleh Henayu Foods
merupakan harga yang optimal, di satu sisi telah memperhitungkan biaya produksi dan
keuntungan, namun di sisi lain tetap kompetitif bila dibandingkan harga pesaing. Selain
penetapan harga, pemilik usaha juga memberikan diskon untuk pembelian oleh
reseller.
Tabel 2. Harga Jual Produk dan Pesaing
Merek

Henayu
Foods

Al Mumtazza

Harga/pack

Rp. 33.000,- Rp. 17.000,- (70 gr)
Rp. 44.999,- sd. Rp. 54.000,(marketplace) (350 gr)

Diskon

15%
reseller

Dapur Fifara
Rp. 21.900,- sd Rp.
34.000,(marketplace)

1. Beli (5 – 19 pax) Gratis Ongkir
Rp43.000,- Beli (≥ 20 pax)
Rp42.500,2. Gratis Ongkir dengan min.
belanja Rp120.000,-

Sumber : https://shopee.co.id/Nasi-Kebuli-Instan-Dapur-Fifara-Original-Khas-ArabTimur-Tengah, https://al-mumtazza.com/; 22 Januari 2021
Place (Saluran Distribusi), Henayu Foods memanfaatkan 3 model
pendistribusian yaitu (1) menjual sendiri dalam keadaan siap santap, dengan membuka
outlet di depan rumah (2) menjual sendiri dalam keadaan siap saji dan memanfaatkan
marketplace Shopee dan Tokopedia (3) menjual dengan menggunakan perantara atau
reseller. Outlet Henayu Foods berada di Perumahan Harapan Kita, Karawaci, Kota
Tangerang dengan sebutan “Kebuli Nagih”, disiapkan untuk melayani konsumen yang
ada di sekitar kota Tangerang. Khusus untuk yang siap santap, Henayu Foods telah
bekerjasama dengan Gofood dan Grabfood.
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Tabel 3. Saluran Distribusi Henayu Food dan Pesaing
Merek
Saluran
Distribusi

Henayu Foods

Al Mumtazza

Dapur Fifara

Memiliki toko
online, membuka
outlet dan Reseller

Memiliki toko
online, membuka
outlet dan Reseller

Memiliki toko online
dan Reseller

Sumber : https://shopee.co.id/Nasi-Kebuli-Instan-Dapur-Fifara-Original-Khas-ArabTimur-Tengah, https://al-mumtazza.com/; 22 Januari 2021.
Promotion
(Promosi),
secara
umum
Henayu
Foods
sudah
mengimplementasikan bauran promosi atau yang dikenal dengan promotional mix,
meskipun dalam bentuk yang terbatas seperti memanfaatkan sarana publikasi melalui
media sosial baik di Instagram maupun Facebook, juga promosi penjualan berupa
diskon harga untuk para reseller seperti pada Gambar 2.

Gambar 2. Merek Outlet Nasi Kebuli
Di dalam mempublikasikan, Henayu Foods tidak sekedar mengenalkan
produknya namun juga mengedukasi calon konsumen seperti cara memasak dan
menghidangkan nasi kebuli melalui video presentasi dan juga membahas tentang
manfaat kesehatan dari mengkonsumsi nasi Basmati. Pemilik Henayu Foods
memanfaatkan sosial media untuk mengenalkan dan mengedukasi konsumen mengenai
produk nasi kebuli instan sebagaimana disebutkan dalam Tabel 4. Demikian juga
pesaingnya memanfaatkan media sosial untuk mengenalkan produknya.
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Tabel 4. Promosi Henayu Food dan Pesaing
Merek

Henayu Foods

Al Mumtazza

Dapur Fifara

Publikasi

Media Sosial:
Instagram dan
Facebook

Media Sosial:
Instagram dan
Facebook

Media Sosial:
Instagram dan
Facebook

Iklan

Flyer

Tdk diketahui

Tdk diketahui

Sumber : https://shopee.co.id/Nasi-Kebuli-Instan-Dapur-Fifara-Original-Khas-ArabTimur-Tengah, https://al-mumtazza.com/; 22 Januari 2021.
Berdasarkan wawancara dengan pemilik usaha dan kunjungan ke outlet nasi
kebuli Instan Henayu Foods, permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana caranya
untuk meningkatkan kinerja penjualan nasi kebuli instans tersebut. Pemilik usaha
menginginkan adanya strategi pemasaran yang lebih terkonsep sehingga memudahkan
yang bersangkutan dalam mengimplementasikannya. Hal ini bisa dilihat dari naik
turunnya penjualan nasi kebuli sejak bulan Agustus 2020 atau pertama kali yang
bersangkutan meluncurkan produk tersebut. Sebagai usaha yang baru dirintis, ketiga
kondisi tersebut di atas, yang mempengaruhi kinerja pemasaran nasi kebuli Instan
Henayu Foods. Sejak beroperasi di bulan Agustus 2020 kinerja pemasaran nasi kebuli
instan sebagai berikut:
Tabel 5. Penjualan Henayu Food
Bulan
Agustus 2020
September 2020

Produksi (pack)
90

Terjual (pack)
60

117

83

Oktober 2020
100
66
Sumber: Pemilik usaha Henayu Food, Nov 2020
Tujuan dari Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah membantu pemilik usaha
nasi kebuli instans Henayu Food dalam menentukan strategi dalam memasarkan
produknya, khususnya di masa COVID-19. Dari pelaksanaan Pengabdian kepada
Masyarakat ini, diharapkan pemilik usaha mendapatkan gambaran lebih dalam
mengenai strategi yang lebih tepat untuk memasarkan produk nasi kebuli instan dan
mudah dalam penerapannya serta biaya yang minimal. Sebagaimana kita pahami bahwa
untuk mempromosikan suatu produk melalui media sosial juga dibutuhkan biaya untuk
membuat materi-materi baik gambar, caption atau video yang akan diupload di media
sosial. Dengan pendampingan ini diharapkan pemilik usaha nasi kebuli instan Henayu
Food dapat segera mengimplementasikan strategi baru tanpa perlu bantuan dari pihak
lain.
Terkait dengan kondisi atau fakta mengenai program pemasaran yang telah
dijalankan oleh pemilik usaha nasi kebuli instan Henayu Foods, pendamping
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melakukan beberapa penyempurnaan dan merujuk pada konsep pemasaran Phillip
Kotler menyebutkan bahwa pemasaran merupakan kombinasi dari empat elemen yaitu
produk, harga, distribusi, promosi dan setiap pemilik usaha dapat menambah,
mengurangi, atau memodifikasi untuk membuat suatu strategi pemasaran yang
diinginkannya (Londre, 2014). The AMA (American Marketing Association)
mendefinisikan bahwa pemasaran sebagai suatu aktivitas dan proses untuk membuat,
mengkomunikasikan, menyampaikan, dan saling bertukar penawaran yang atas sesuatu
yang bernilai di antara pelanggan, mitra, dan masyarakat pada umumnya. Suatu
kegiatan pemasaran melibatkan produsen, pedagang barang dan jasa, dan pelanggan
atau klien (Londre, 2014).
Bauran pemasaran merupakan konsep yang penting, menjadikan program
pemasaran menjadi mudah dikelola dan memungkinkan pemisahan aktifitas pemasaran
dari aktivitas bisnis yang lain, di samping itu, penerapan bauran pemasaran dapat
meningkatkan posisi bersaing sebuah bisnis (Goi, 2009). Empat aspek atau dikenal
dengan istilah 4P dalam bauran pemasaran yaitu product, price, place dan promotion
(produk, harga, distribusi, promosi) merupakan salah satu topik yang akan dibahas
dalam menentukan strategi pemasaran. Penyempurnaan dan perbaikan pada usaha nasi
kebuli instan difokuskan pada 4P yaitu yang terkait dengan Product (Produk), ada
beberapa bauran produk yang perlu diperhatikan oleh pemilik usaha suatu produk yaitu:
ciri-ciri, desain, paket, ukuran, pelayanan, jaminan dan kebijakan pengembalian
(garansi) (Entaresmen & Pertiwi, 2017).
Price (Harga), harga merupakan sejumlah uang yang dibutuhkan untuk
mendapatkan suatu produk dan pelayanannya (Mulyati & Afrinata, 2018). Harga
memiliki dampak positif dengan kualitas, semakin mahal harga maka akan
menggambarkan kualitas produk atau jasa yang semakin baik. Pembahasan mengenai
aspek harga pada bauran pemasaran, tidak terbatas pada harga dalam bentuk nominal,
namun elemen – elemen lainnya seperti harga jual produk (special price), rasa, merek,
kemasan dan kualitas (Rahardjo, 2016).
Place (Saluran Distribusi), terkait dengan metode pendistribusian, ketika
konsumen menginginkan sesuatu produk atau jasa, mereka menginginkan informasi
tentang hal tersebut tersedia dan bisa diperoleh dengan cepat (Warrink, 2018).
Konsumen dapat memanfaatkan e-commerce atau toko online untuk mendapatkan
informasi mengenai suatu produk atau jasa yang dicarinya, pada saat itu juga konsumen
bisa membelinya secara online. Fuchh dalam (Warrink, 2018) menjelaskan
perkembangan teknologi saat ini seperti internet, di mana orang dapat mengakses
internet kapan pun mereka berada, kapan pun akan terjadi pergeseran dari penjualan
secara konvensional ke online. Pembahasan mengenai aspek distribusi dalam bauran
pemasaran antara lain meliputi jenis pendistribusian, logistik dan pengangkutan.
Promotion (Promosi), tanpa strategi promosi maka produk atau jasa yang
dihasilkan akan sulit dikenal oleh calon konsumen. (Mulyati & Afrinata, 2018) dalam
penelitiannya menjelaskan bahwa promosi merupakan kegiatan untuk
mengkomunikasikan atau menginformasikan suatu produk atau jasa kepada pasar
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sasaran, khususnya mengenai keistimewaan suatu produk atau jasa tersebut (Mulyati &
Afrinata, 2018). Dalam penelitiannya menyebutkan bahwa media sosial merupakan
salah satu sarana yang paling disukai oleh masyarakat dalam memberikan informasi
dan pengetahuan sekarang ini (Wiridjati & Roesman, 2018). Media sosial membentuk
hubungan sosial di antara orang-orang yang memiliki minat dan aktivitas yang sama
dan terlibat dalam interaksi secara online. Pertumbuhan aplikasi media sosial seperti
Facebook, Twitter dan Youtube telah memberikan peluang bagi konsumen untuk
berbagi dan menyebarluaskan informasi seperti isi tentang produk atau merek produk
atau jasa yang digunakan konsumen tersebut (Rudyanto, 2018). Sebagai hasilnya,
konsumen menjadi lebih terinformasi dan peduli untuk mendapatkan penjelasan tentang
informasi produk atau jasa tersebut sebelum melakukan pembelian.
Pelaksanaan pendampingan atau Pengabdian kepada Masyarakat kepada usaha
nasi kebuli instan diselaraskan dengan program Pengabdian kepada Masyarakat yang
diterbitkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang menerapkan paradigma baru yaitu: program
yang dilaksanakan harus memecahkan masalah, komprehensif, berarti, tuntas, dan
berkelanjutan dengan sasaran yang tidak tunggal (Kemristekdikti, 2018). Di sisi lain
pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat harus membidik (1) masyarakat yang
produktif secara ekonomi yaitu memiliki karakter produktif seperti: kelompok
peternak, kelompok desainer grafis dan lain sebagainya. (2) masyarakat yang belum
produktif secara ekonomi, tetapi memiliki keinginan untuk menjadi wirausahawan; dan
(3) masyarakat umum yang tidak produktif secara ekonomi.
Dalam hal ini, pemilik usaha nasi kebuli instan masuk dalam kategori
masyarakat yang produktif secara ekonomi. Pendampingan kepada pemilik usaha nasi
kebuli instan di fokuskan pada penyusunan strategi pemasaran akan ditinjau dari
beberapa konsep yaitu konsep Siklus Daur Hidup Produk, konsep Segmentation,
Targeting dan Positioning (STP) dan konsep 4 P (bauran pemasaran). Untuk menyusun
strategi tersebut dilakukan beberapa langkah sebagaimana dijelaskan metode
pelaksanaan.
METODE
Program Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Program
Studi Program Studi Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang bersama
Yayasan Rumah Pemberdayaan Masyarakat. Setiap kelokmpok dosen mendampingi
satu orang wirausahawan binaan Yayasan Rumah Pemberdayaan Masyarakat. Dalam
hal ini, pendampingan yang dilakukan adalah pendampingan untuk pembuatan strategi
pemasaran nasi kebuli instan Henayu Foods.
Metode pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat mengikuti tahapan
sebagaimana skema berikut:
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Gambar 3. Skema Tahapan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
Wawancara merupakan salah satu bentuk pengumpulan data ketika responden
dan peneliti saling bertatap muka untuk mengumpulkan infomrasi yang terkait dengan
fakta, realitas, keinginan dan sebagainya yang diperlukan dalam penelitian (Rosaliza,
2015). Disebabkan oleh kondisi pandemi COVID-19 dan memperhatikan physhical
distancing, wawancara dengan pemilik usaha dilakukan secara online menggunakan
aplikasi Zoom meeting. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang
lengkap dan komprehensif terhadap strategi pemasaran dan bauran pemasaran yang
sudah diimplementasikan oleh pemilik usaha dan juga kendala yang dihadapi saat ini.
Adapun pembahasan difokuskan pada aspek produk, harga, distribusi dan promosi.
Kunjungan setempat, dari hasil informasi yang dikumpulkan melalui
wawancara, proses selanjutnya adalah kunjungan ke lokasi pemilik usaha nasi kebuli
instan dengan tujuannya adalah untuk melihat dengan lebih jelas proses produksi dan
strategi pemasaran yang sudah dijalankan. Dalam proses kunjungan ini tetap
memperhatikan physhical distancing. Dalam penelitiannya Fajri menyebutkan bahwa
bahwa kunjungan atau pengamatan secara langsung ke lokasi adalah penting karena
bertujuan untuk melihat tentang gambaran umum meliputi lokasi, mengenai perilaku,
aktivitas, serta lingkungan yang ada (Fajri, 2018). Selain bertujuan melihat langsung
proses produksi dan penerapan program pemasaran, kunjungan ini juga bertujuan untuk
mengetahui cita rasa dan kualitas nasi kebuli instan. Hal ini penting karena bisnis
Henayu Foods adalah kuliner dan kekuatan dari bisnis ini ada pada cita rasa dan
penyajian makanan (platting) sebagaimana pendapat Marlina dalam Apriliya (2016)
yang menjelaskan bahwa penyajian, cita rasa dan porsi makanan yang disuguhkan
menentukan kualitas suatu makanan. Selain itu, hasil dari kunjungan yang dilakukan
adalah untuk menutupi hal-hal yang kurang di dalam proses wawancara.
Analisis dan diskusi, proses analisis dimulai dari menganalisis strategi
pemasaran yang sudah dilaksanakan meliputi analisis terhadap konsep Siklus Daur
Hidup, konsep Segmentation, Targeting dan Positioning (konsep STP) dan aspek-aspek
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bauran pemasaran. Adapun bauran pemasaran yang dianalisis adalah meliputi 4P
(Product, Price, Place dan Promotion). Pembahasan dilakukan secara rinci untuk setiap
aspek bauran pemasaran, tujuannya agar strategi yang dihasilkan dapat dipergunakan
secara tepat guna. Pembahasan dilakukan didasarkan pada kondisi yang ada saat ini
yang merupakan hasil wawancara dan kunjungan, kondisi yang hendak dicapai oleh
pemilik usaha serta hal-hal apa saja yang perlu disempurnakan agar hal-hal yang
direncanakan dapat tercapai. Pengembangan solusi difokuskan pada langkah-langkah
strategis berupa penyempurnaan aspek-aspek bauran pemasaran yang pembahasannya
mempertimbangkan berbagai aspek dan perspektif.
Pengembangan solusi, penentuan strategi pemasaran nasi kebuli instan Henayu
Foods didasarkan pada analisis terhadap konsep Daur Hidup Produk, konsep STP serta
bauran pemasaran (4P) dan pengembangan solusi didasarkan pada kombinasi antara
konsep manajemen pemasaran dan praktek bisnis yang dilakukan oleh masyarakat
terkini seperti penggunaan teknologi dan aplikasi sosial media.
Kesimpulan dan penyampaian hasil, dari hasil diskusi akan dibuat suatu
kesimpulan terkait dengan strategi pemasaran meliputi penetapan bauran pemasaran
khususnya strategi produk dan strategi promosi.
Persiapan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat; Program Studi S1
Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang bersama Yayasan Rumah
Pemberdayaan Masyarakat pada tanggal 30 Oktober 2020 menyelenggarakan kegiatan
Sharing Business Success dan Pendampingan UKM, yang diikuti oleh para dosen
Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang dan mitra
binaan Yayasan Rumah Pemberdayaan Masyarakat. Dilanjutkan dengan meeting
session antara dosen sebagai pendamping dengan masing-masing mitra binaan (dalam
hal ini pemilik usaha nasi kebuli Henayu Food).
Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; pada tanggal 1
November 2020 diadakan pertemuan pertama secara online antara dosen pendamping
dengan pemilik usaha nasi kebuli Henayu Food. Agenda pertemuan adalah perkenalan
sekaligus diskusi mengenai permasalahan yang dihadapi oleh pemilik usaha nasi kebuli
Henayu Food. Fokus diskusi adalah pada bauran pemasaran yang sudah dijalankan oleh
pemilik usaha. pembahasan dan penggalian informasi dari pemilik usaha terkait dengan
konsep bauran pemasaran yang sudah dilaksanakan, kendala yang dihadapi dan yang
diharapkan. Pembahasan mengenai bauran pemasaran tersebut meliputi pembahasan
mengenai produk, harga, saluran distribusi dan promosi yang sudah dilakukan oleh
pemilik usaha Henayu Food. Pada kesempatan ini, dosen mendapatkan gambaran
mengenai bisnis yang dijalankan dan hal-hal yang sudah dilaksankan serta hal-hal yang
ingin atau dibutuhkan dan perlu dibantu oleh para dosen.
Pada tanggal 17 November 2020, Ketua Tim melakukan kunjungan ke lokasi
usaha di perumahan Rumah Sakit Harapan Kita, Kota Tangerang, bersamaan dengan
dibukanya kedai untuk nasi kebuli siap saji. Selain menawarkan nasi kebuli instan,
pemilik usaha Henayu Food juga menyiapkan dalam bentuk yang sudah matang dan
dipasarkan di kedai yang berada di rumah pemilik usaha. Kunjungan setempat; untuk
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melengkapi informasi dan data yang ada, melihat proses bisnis yang dijalankan oleh
pemilik usaha Henayu Food. Dalam kunjungan selain sebagai upaya untuk berinteraksi
dengan pemilik usaha juga sarana untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap,
Sugiyarti menyebutkan bahwa interaksi pembelajaran bertujuan untuk menyampaikan
pengetahuan dan informasi berkaitan dengan materi ajar disajikan dalam bentuk unitunit kecil disertai dengan pertanyaan-pertanyaan (Sugiyarti et al., 2021).
Pada tanggal 2 Desember 2020, diadakan pertemuan berikutnya secara online
antara dosen pendamping dengan pemilik usaha nasi kebuli Henayu Food. Agenda dari
pertemuan ini adalah penyampaian mengenai pendampingan dosen yaitu strategi
pemasaran untuk pemilik usaha Henayu Food dalam rangka memasarkan nasi kebuli
dalam situasi pandemic COVID-19. Pada kesempatan ini, pendamping menyampaikan
dan memberikan penjelasan satu persatu mengenai strategi pemasaran atau bauran
pemasaran yang harus dijalankan oleh pemilik usaha, meliputi 3 komponen bauran
yaitu produk, saluran distribusi dan promosi. Untuk harga tidak dibahas lebih lanjut
mengingat harga produk nasi kebuli instan yang ditawarkan sudah bersaing. Proses
diskusi dan tanya jawab menjadi bagian penting dari proses pendampingan ini karena
hal ini sejalan dengan pendapat Santoso bahwa proses tanya jawab tentang materi yang
diberikan adalah merupakan salah metode yang dilakukan dalam pendampingan
(Santoso et al., 2021)

Gambar 4. Diskusi dengan Pemilik Usaha Via Zoom Meeting
Khalayak Sasaran; sebagai sasaran dari program Pengabdian kepada
Masyarakat ini adalah UMKM mitra binaan Yayasan Rumah Pemberdayaan
Masyarakat yaitu Bapak Yafiet, sebagai pemilik usaha bisnis nasi kebuli instan Henayu
Food. Adapun tempat dan waktu pelaksanaan PKM adalah di nasi kebuli Instan Henayu
Food, Perumahan Rumah Sakit Harapan Kita, Kota Tangerang, Banten. Periode
pendampingan 30 Oktober–20 November 2020.

Penerapan Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Kinerja Penjualan Nasi Kebuli
Instan Henayu Foods Khususnya Di Masa Pandemi Covid-19

37

HASIL KEGIATAN
Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dengan cara tatap muka
secara online diikuti oleh 4 orang dosen tim pengabdi dan 4 orang mahasiswa Program
Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang.

Gambar 5. WhatsApp Group sebagai Media Diskusi
Pelaksanaan dilakukan dengan cara tanya jawab antara dosen pendamping
sebagai tim pengabdi dengan pemilik usaha nasi kebuli instan Henayu Food dengan
memanfaatkan zoom meeting dan diskusi mengenai berbagai hal terkait dengan nasi
kebuli instan yang dilakukan melalui WhatsApp Group. Pada tahap akhir dilakukan
kembali diskusi dan tatap muka secara online antara tim pengabdi dengan pemilik
usaha nasi kebuli instan Henayu Food, untuk memberikan penjelasan mengenai hasil
analisis dan saran terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pemilik usaha.
PEMBAHASAN
Strategi adalah suatu rencana untuk mencapai tujuan bisnis. Secara lebih
khusus, strategi pemasaran adalah suatu rencana yang terpadu yang memberikan arah
dalam usaha-usaha untuk menjual produk atau jasa (Untari & Fajariana, 2018).
Pembahasan mengenai strategi pemasaran nasi kebuli instan juga terkait dengan konsep
Siklus Daur Hidup Produk. Di dalam siklus, produk nasi kebuli instan Henayu Foods
berada dalam tahap perkenalan, hal ini ditandai dengan pertumbuhan penjualan relatif
lambat dan masyarakat belum banyak mengenal tentang produk tersebut. Berdasarkan
konsep Siklus Daur Hidup, strategi yang tepat dengan kondisi adalah Strategi Profil
Rendah. Strategi ini memfokuskan pada penetapan harga jual yang rendah dengan
penggunaan promosi yang juga rendah. Ada beberapa pertimbangan mengapa strategi
ini yang dipilih yaitu (1) pasar nasi kebuli luas (2) masyarakat sudah mengenal nasi
kebuli (3) masyarakat sensitif terhadap harga dan (4) ada pesaing potensial.
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Langkah berikutnya adalah mempertajam konsep STP nasi kebuli instan,
segmentasi dan targeting konsumen sudah ditetapkan namun harus dipertajam dan
positioning produk nasi kebuli instan harus dibuat. Positioning memudahkan calon
konsumen untuk mengingat dan menjadikan produk Henayu Foods top of mind. Ada
berbagai cara misalkan menonjolkan secara khusus kelebihan cita rasa nasi kebuli
instan Henayu Foods atau sistem pemesanan atau sistem pembayaran dibandingkan
dengan produk pesaing. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai bauran pemasaran
nasi kebuli instan. Pada kasus ini, pembahasan lebih banyak difokuskan pada produk
dan promosi: Product (Produk); kualitas produk adalah keseluruhan ciri atau sifat
produk dan jasa, yang akan mempengaruhi kemampuan produk dan jasa tersebut dalam
memenuhi kebutuhan baik yang dinyatakan maupun yang tersirat. Keanekaragaman
jenis produk, kualitas, desain, bentuk atau fitur, merek, kemasan, ukuran produk,
layanan dan garansi/jaminan adalah indikator yang mempengaruhi suatu produk
(Shabastian, 2013). Pemilik usaha nasi kebuli instan perlu meningkatkan branding
mereknya agar lebih dikenal dan untuk mendorong tingkat kepercayaan konsumen
terhadap nasi kebuli instan Henayu Foods. Hal ini sejalan dengan pendapat,
membangun branding adalah sangat penting karena akan berdampak maksimal dan
memperluas jaringan (Fadly & Sutama, 2020). Terkait branding hal yang perlu
disempurnakan:
Tabel 6. Daftar Rekomendasi Terkait Produk
No. Indikator
Penjelasan
1.
Desain
Desain label:
a. Dilengkapi dengan caption* dengan bahasa yang kekinian,
yang menggugah.
b. Copy writting disempurnakan baik untuk label maupun flyer
pada instagram maupun facebook .
c. Menggunakan foto produk yang lebih menarik.
d. Penjelasan cara memasak di buat dengan ukuran lebih besar
dan menggunakan ukuran huruf yang mudah dibaca.
e. Menuliskan alamat Instagram dan Facebook pada label.
f. Perlu ada pesan pembeda yang menerangkan kelebihan nasi
kebuli instan Henayu Foods dengan pesaingnya dan mudah
diingat.
2.
Merek
Sebaiknya menggunakan kata-kata yang spesifik bukan sekedar
generik “nasi kebuli instan Henayu Foods”
3.
Kemasan
Menggunakan kemasan dengan sistem press plastik untuk
menghindari kerusakan isi baik pada saat pengiriman maupun
pada saat penyimpanan dan agar terkesan lebih higienis.
4.
Ukuran
Menyediakan varian ukuran untuk satu orang, untuk target
mahasiswa atau perorangan.
Sumber: diolah, 2022
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Price (Harga); indikator pengukuran yang dipergunakan terkait dengan bauran
pemasaran harga, diadaptasi dari Stanton dan Laksana dalam (Mulyati & Afrinata,
2018) yaitu (1) Keterjangkauan harga (2) Kesesuaian harga dengan kualitas produk. (3)
Kesesuaian harga dengan manfaat. Ada 4 indikator, 3 indikator mirip dengan pendapat
Stanton dan Laksana dan yang ke (4) harga lebih murah dari pesaing (Kusdyah, 2012) .
Untuk sementara ini, harga jual nasi kebuli Instan Henayu Foods relatif bersaing
dengan harga nasi kebuli instan lainnya.
Place (Saluran Distribusi); strategi saluran distribusi yang digunakan saat ini
sudah memadai yaitu memanfaatkan outlet, melalui marketplace dan menggunakan
reseller. Strategi distribusi baik offline dan online sudah dipergunakan oleh pemilik
usaha. Terkait dengan distribusi, respon atau pelayanan terhadap konsumen yang
membeli harus diperhatikan dengan seksama, khususnya bila ada keluhan dari
konsumen.
Promotion (Promosi); sebagaimana disebutkan di atas bahwa menurut konsep
Daur Hidup Produk, strategi yang tepat untuk nasi kebuli instan adalah Strategi Profil
Rendah dan saat ini pemilik usaha sudah memanfaatkan media sosial sebagai sarana
publikasi produknya. Pemilihan media sosial sebagai sarana untuk mempublikasi
merupakan keputusan yang tepat dengan pertimbangan bahwa kini eranya digital
marketing dan bersamaan dengan hal tersebut sedang terjadi pandemi COVID-19 yang
mengharuskan diterapkannya physical distancing. Sosial media marketing adalah cara
paling efektif untuk membentuk komunitas merek di mana terjadi pertukaran
pengalaman, informasi, dan ide di antar para konsumen (Tungka et al., 2020).
Pemanfaatan media sosial dan toko online merupakan alternatif solusi akibat pandemi
COVID-19 (Septiowati et al., 2021). Terkait dengan penggunaan media sosial tersebut,
pemilik usaha nasi kebuli instan Henayu Foods harus memperhatikan beberapa hal
sebagai berikut agar keterlibatan dengan konsumen menjadi lebih baik:
Tabel 7. Daftar Rekomendasi Terkait Promosi
No
1.

2.

Fokus

Langkah

Entertainment; media sosial a. Mengunggah caption yang menarik
dan
kontennya
dibuat
dengan menggunakan kata-kata kekinian
menarik agar konsumen b. Menggunakan copy writting yang lebih
senang
melihat
dan
menggugah
memanfaatkannya; Bilgin c. Menggunakan foto-foto atau video dengan
dalam (Tungka et al., 2020).
konten yang lebih menarik
a. Berpromosi di instagram khusus kuliner
Customization;
(berbayar) misalkan @jakartafoodbang
menyediakan
informasi
yang
dibutuhkan
oleh b. Memanfaatkan stiker dan tautan untuk
mempromosikan
serta
konsumen secara mudah;
mengajak followers memesan langsung di
Kim dan Ko dalam (Tungka
layanan GoFood
et al., 2020)
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No

Fokus

3.

Trendiness; konten pada
media sosial harus konten
yang baru dan selalui
diperbaharui; Bilgin dalam
(Tungka et al., 2020)

Langkah
Membuat konten berupa tulisan atau video
terkait cara memasak nasi kebuli yang mudah
dan enak, memasak dengan mengkombinasikan dengan makanan lainnya seperti dan
sebagainya secara berkelanjutan.

Sumber: Diolah, 2022
Secara umum, pemilik usaha nasi kebuli instan perlu menggunakan sosial media
seperti Instagram, Facebook dan Youtube lebih optimal dengan memanfaatkan fiturfitur yang ada baik yang gratis dan berbayar.
Tabel 8. Daftar Rekomendasi Terkait Penggunaan Sosial Media
Instagram

Facebook

1. Berpromosi di instagram khusus kuliner (berbayar).
Manfaatkan
2. Menambah follower dengan :
messanger bot untuk
a. Follow dan Komentar di Akun Selebgram/Influencer meningkatkan leads
b. Tambah Followers dengan Teknik 'Follow-Unfollow'
3. Mengoptimalkan fitur :
a. Lengkapi BIO Instagram
b. Tentukan tema feed Instagram
c. Posting secara konsisten
d. Gunakan hastag
e. Bangun relasi dengan akun sejenis
f. Berikan diskon bersyarat
g. Share testimoni pelanggan
Sumber: Diolah, 2022
Selain itu, pemanfaaatan WhatsApp Group dioptimalkan dengan bergabung
pada WhatsApp Group yang memiliki interest atau ketertarikan yang sama dan
melakukan promosi di WhatsApp Group dimaksud.
SIMPULAN DAN IMPLIKASI
Terkait dengan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa
pendampingan bisnis pada Henayu Food, diperoleh kesimpulan bahwa: Tantangan
yang dihadapi oleh pemilik usaha Henayu Food tidak ringan mengingat situasi bisnis
saat ini yang relatif lesu, muncul sebagai dampak dari terjadinya pandemi COVID-19,
dan persaingan di industri kuliner telah sedemikian ketat. Di sisi lain, pemilik usaha
Henayu Food telah melaksanakan beberapa hal dalam rangka agar produk yang
dihasilkan bisa dipasarkan dengan baik meskipun dengan kondisi kurang tertata dan
sistematis.
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Program pendampingan ini diharapkan telah memberikan wawasan dan
pemahaman mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dan dijalankan agar produk yang
dipasarkan lebih menarik untuk konsumen dan konsumen tertarik untuk membelinya.
Ada beberapa saran perbaikan yaitu: perlu ada program pendampingan yang
berkelanjutan untuk memastikan bahwa strategi pemasaran yang sudah disusun dapat
dijalankan secara baik dan konsisten oleh pemilik usaha tersebut, sekaligus sebagai
media perbaikan apabila dalam implementasi strategi pemasaran tersebut ternyata
memerlukan perbaikan-perbaikan.
Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat menjadikan pemilik usaha dapat
memiliki pemahaman dan pengetahuan mengenai manajemen usaha dan pelaksanaan
pengabdian hanya mampu menyelesaikan sebagian masalah. Dengan kondisi di atas
dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, pemilik usaha Henayu Food perlu
meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dalam mengelola bisnisnya terutama dalam
menghasilkan produk yang baik dan mengoptimalkan promosi penjualan. Ketrampilan
yang diperlukan antara lain yaitu penggunaan berbagai aplikasi dan fitur-fitur pada
media sosial, membuat video presentasi dan foto produk sehingga pemilik usaha nasi
kebuli instan Henayu Food dapat mengelola hal-hal tersebut secara mandiri tanpa harus
menggunakan pihak lain yang berbayar.
Secara umum kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat telah memberikan
implikasi baik teori dan praktik untuk mitra yaitu produsen nasi kebuli Henayu Food.
Secara teoritis, PkM ini memberikan implikasi bahwa untuk mengoptimalkan proses
pendampingan pada UMKM, pendampingan harus dijalankan secara terstruktur
meliputi proses coaching, mentoring, consulting, counselling dan training serta
dilaksanakan secara berkelanjutan. Sedangkan implikasi secara praktis adalah
pemerintah perlu memberikan perhatian dalam meningkatkan kemampuan pemilik
Henayu Food dalam beberapa hal seperti kemampuan membuat foto dan video,
mengedit foto dan video dan sebagainya sehingga pemilik Henayu Food dapat
menyiapkan sendiri materi/konten untuk program promosi atau pemasarannya.
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