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Adanya PPKM akibat Covid-19 membuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) paling terdampak
karena kehilangan daya beli, disebabkan masyarakat takut tertular virus tersebut sehingga tidak dapat
berbelanja secara langsung, supaya dapat bertahan maka UMKM harus mampu memanfaatkan
teknologi untuk meningkatkan penjualan melalui marketplace sehingga masyarakat dapat belanja
secara online, UMKM yang memanfaatkan teknologi dalam usahanya, terbukti lebih kuat dalam
menghadapi guncangan eksternal. Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah bagaimana
UMKM dapat mengaplikasikan cara mendisain, mengunggah serta membuat promosi di marketplace
shopee sebagai suatu strategi penjualan produknya. Metode yang digunakan secara kualitatif
menggunakan teknik wawancara dan observasi dengan penyampaian materi menggunakan aplikasi
zoom meeting. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat adalah dilakukannya pelatihan bagaimana cara
mendisain iklan, kemudian mengunggahnya dan membuat promosi secara virtual selain menggunakan
aplikasi zoom meeting juga memberikan file vidio berupa E-Cource Marketplace Shopee, serta
memberikan konsultasi via WhatsApp tanpa batas waktu jika terjadi kesulitan pada saat
mengimplementasikannya untuk 10 UMKM Sepatu Cibaduyut. Simpulan 10 UMKM Sepatu Kulit
Cibaduyut setelah melakukan pelatihan secara virtual dengan menggunakan aplikasi zoom meeting
mampu mendesain toko di marketplace shopee dan mengunggah foto produk serta membuat promosi
agar menarik lebih banyak pembeli untuk mengenalkan Brand Local artinya 10 UMKM Sepatu Cibaduyut
mampu mengaplikasikan cara beriklan di shopee untuk menjual lebih banyak produk sehingga dapat
meningkatkan penjualan, melalui strategi berjualan di marketplace.

Abstract
The existence of PPKM due to Covid-19 has made MSMEs the most affected due to losing purchasing
power, because people are afraid of contracting the virus so they cannot shop directly to the store, in
order to survive, MSMEs must be able to use technology to increase sales through the marketplace so
that people can shop online. MSME who utilizes technology in their business, prove to be stronger in
facing of the external shocks. The purpose of this community service is how MSMEs can apply how to
design, upload, and create promos in the shopee marketplace as a product sales strategy. The method
used qualitatively using interviews and observation techniques with the delivery of material using the
zoom meeting application. The result of community service is training on how to design
advertisements, then uploading them and making promos virtually in addition to using the Zoom
Meeting application, also providing Video Files in the form of E-Course Marketplace Shopee, as well as
providing consultation via Whatsapp without a time limit if there are difficulties when implementing it
for 10 MSMEs Shoes in Cibaduyut. Conclusion 10 Leather Shoes’s MSMEs in Cibaduyut after training in
virtual application using the zoom meetings were able to design a shop in the marketplace shopee and
upload the photos of their product and make promos to attract more buyers to introduce Local Brand
means that 10 MSMEs Shoes Cibaduyut able to apply to advertise in shopee for sell more products so
as to increase sales, through selling strategies in the marketplace.
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1. PENDAHULUAN
Pada bulan Desember 2019 muncul Corona Virus Desease-19 disingkat Covid-19
merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona, virus ini mulai mewabah
di Wuhan Tiongkok. Dengan penyebaran yang sangat cepat, hingga saat ini Covid-19 telah
menjadi sebuah pandemi yang terjadi di seluruh dunia khususnya Indonesia. Salah satu sektor
penopang ekonomi bangsa yang sangat berdampak adalah sektor Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM), berdasarkan data dari insight center, tercatat bahwa 82,9% UMKM
terdampak pandemi Covid-19 yang dapat dilihat dari drastisnya penurunan penjualan
(Tribunnews, 2020). UMKM memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia,
menurut Tambunan (2012) UMKM adalah unit usaha produktif berdiri sendiri, yang dilakukan
oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi artinya UMKM mempunyai
peran penting dan strategis dalam peningkatan perkonomian di Indonesia, diantaranya
menciptakan tenaga kerja agar mengurangi pengangguran serta dapat mengembangkan
kegiatan ekonomi lokal serta memberdayakan masyarakat sekitar.
Terjadinya pandemi Covid-19 menyebabkan pemerintah mengambil kebijakan Pembatasan
Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat disingkat PPKM untuk memutus mata rantai menyebabkan
kinerja ekonomi nasional melemah sehingga berpengaruh terhadap turunnya jumlah konsumen
(Nasruddin & Haq, 2020), karena di masa pandemi ini masyarakat enggan untuk berbelanja
langsung ke toko dikarenakan takut tertular Covid-19. Masyarakat lebih memilih berdiam di
rumah dan melakukan aktivitas berbelanja dari rumah atau belanja online. Masduki (2020)
mengajak peran serta masyarakat untuk membantu UMKM agar bisa tetap produktif dimasa
pandemi. Penggunaan jalur website internet dan sosial media merupakan langkah yang tepat
dalam rangka mengenalkan produk-produk hasil UMKM ke berbagai daerah hingga ke
mancanegara dibutuhkan dukungan pelatihan sehingga menjadi keunggulan produk selain
penjualan secara online (Bambang, 2021).
Permasalahan pada 10 UMKM timbul karena minimnya teknologi yang digunakan, salah
satunya teknologi berupa Marketplace. Marketplace adalah salah satu platform yang
mempertemukan penjual dan pembeli di dalam dunia maya yang akan membantu UMKM untuk
mengatasi permasalahan penjualan yang rendah. Ketidakpahaman akan perkembangan
teknologi Marketplace ini menyebabkan kinerja UMKM di Cibaduyut kurang berkembang
sehingga penjualan produk mengalami penurunan. Menurut Dwijayanti & Pramesti (2021),
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untuk memperluas jangkauan penjualan selama pandemi Covid-19 digunakan platform online
yang kreatif dalam membuat ide-ide. Menurut Bambang (2021), masih ada para pelaku UMKM
yang belum melek terhadap perkembangan teknologi, padahal untuk bertahan di era pandemi
UMKM harus masuk ke dunia digital. Menurut Machmud (2020) menyatakan perlu
pendampingan bagi UMKM baik melalui bentuk Coaching, Training, Gathering, ataupun
Konsultasi.
Penjualan produk UMKM yang rendah mengakibatkan usaha sulit berkembang, sehingga
solusi yang ditawarkan untuk menangani permasalah tersebut berupa stategi pemasaran online
melalui aplikasi Marketplace Shopee guna meningkatkan penjualan produk UMKM. Marketplace
dapat terjadi antara organisasi bisnis dengan konsumen, meliputi penggunaan internet untuk
penjualan produk dan pelayanan untuk konsumen. Menurut (Bachdar, 2018), Shopee pertama
kali ada di Indonesia tahun 2015 menjadi situs penjualan online yang paling diminati. Beberapa
UMKM ada yang belum menggunakan dan belum mengetahui tentang strategi berjualan di
Marketplace Shopee, oleh karena itu dalam pelatihan ini difokuskan kepada strategi bagaimana
cara meningkatkan penjualan di Marketplace Shopee dengan melakukan pelatihan cara
mendisain, mengunggah dan membuat promosi. Shopee dipilih karena salah satu peringkat
teratas situs e-commerce di Indonesia yang paling banyak dikunjungi dan dipakai, Shopee juga
menyediakan banyak promo-promo menarik untuk pelanggan yang dapat menjadi nilai jual
tersendiri (Harto dan Komalasari, 2020), hal yang sama juga diungkapkan oleh Setiawan (2018)
yang menyatakan Shopee menjadi e-commerce paling banyak diakses oleh responden dalam 3
(tiga) bulan terakhir penyebabnya melalui berbagai strategi seperti banyak promo, harga murah,
reputasi baik, sampai gratis ongkos kirim adalah alasan mengapa konsumen memilih berbelanja
di platform e-commerce.
Secara empiris penelitian tentang peran penting strategi penjualan yang dilakukan UMKM
sudah banyak diteliti seperti Istifhama (2017), praktik marketing mix; Khoiri Abdi & Febriyanti
(2020), Strategi pemasaran melalui ekonomi kreatif; Triana & Retnosary (2020), Digital
marketing; Ismail dkk (2021), Teknologi Digital sebagai suatu alat untuk mempromosikan hasil
produk UMKM sehingga dapat meningkatkan daya juang UMKM di tengah Pandemi Covid-19;
Suprayogi dkk (2021), Pengetahuan tentang Teknologi dapat meningkatkan Produktivitas;
Wulandari (2017), Pemasaran komunikasi langsung; Sulistiyawati & Widayani (2020),
Marketplace Shopee yang digunakan oleh UMKM perlu ditingkatkan lagi semaksimal mungkin
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agar daya beli konsumen meningkat; Mandasari et al., (2013), strategi marketing mix dalam
memasarkan produknya dengan mengutamakan kualitas produk dan ciri khas.
Pengabdian kepada masyarakat dilakukan pada UMKM yang memiliki usaha terkait
pembuatan dan penjualan sepatu, UMKM sebagai salah satu kekuatan ekonomi bangsa yang
terdampak pandemi Covid-19, agar dapat bangkit salah satunya harus mampu menggunakan
strategi pemasaran yang baik. Menurut Kotler dan Keller (2016) menyatakan bahwa pemasaran
adalah proses sosial dimana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan
dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan freering, dan bebas bertukar produk dan jasa
dari nilai dengan lain. Pemasaran dalam suatu UMKM memegang peranan yang sangat penting,
karena pemasaran merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan
kelangsungan hidup UMKM dan untuk pencapaian tujuan perusahaan dalam memperoleh laba.
Pemasaran berusaha mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen pasar sasarannya
serta bagaimana memuaskan mereka melalui proses pertukaran dengan tetap memperhatikan
semua pihak dan tujuan terkait dengan kepentingan UMKM.
Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan marketplace dengan
strategi yang efektif dapat membantu meningkatkan penjualan sehingga pendapatan usaha pun
dapat meningkat. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini melibatkan 10 Mitra UMKM
di Cibaduyut, semuanya bertempat di Jalan Cibaduyut, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota
Bandung, Jawa Barat. Adapun tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah bagaimana
UMKM dapat mengaplikasikan cara mendisain, mengunggah serta membuat promosi di
Marketplace Shopee sebagai suatu strategi penjualan produknya, sehingga pengabdian kepada
masyarakat ini memiliki manfaat bagi UMKM dapat memasarkan produk secara virtual dengan
menggunakan Masketplace Shopee agar menarik lebih banyak pembeli pada saat Pandemi
Covid-19 serta memotivasi untuk lebih up to date atau peduli mengenai teknologi digital saat
ini, selain itu meningkatkan semangat dan rasa tanggung jawab usaha khususnya pada usaha
dalam bidang sepatu di Kota Bandung.

2. METODE PELAKSANAAN
Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui wawancara dan
observasi, dengan pendekatan kualitatif, materi pelatihan dengan menggunakan aplikasi zoom
meeting yang merupakan salah satu penelitian dengan spesifikasi sistematis, terencana dan
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terstruktur yang dilakukan melalui wawancara dan observasi menurut pendapat subjek
penelitian serta dokumentasi (Sugiyono, 2017).
Sasaran dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah Usaha Mikro Kecil dan
Menengah Sepatu Kulit di Daerah Cibaduyut meliputi luas 14 km2 sejak lama dikenal sebagai
“Surga Sepatu”. Pengunjung dapat menemukan beranekaragam barang yang terbuat dari kulit.
Tidak hanya sepatu, tetapi juga sandal, tas, dompet, hingga barang lainnya. Cibaduyut, bahkan
sudah terkenal hingga ke luar negeri. Pengabdian kepada masyarakat ini di lakukan dengan
lokasi 10 UMKM diawali dengan survey, penyampaian materi pelatihan menggunakan aplikasi
zoom meeting, dengan materi sebagai berikut:

Gambar 1. Undangan kepada peserta PKM melalui zoom meeting

2.1 Cara Mendesign Toko Shopee agar Tampil Menarik
1.

Untuk bisa memanfaatkan fitur dekorasi toko ini, Anda bisa mengunjungi shopee seller
center terlebih dahulu yang ada di alamat berikut ini https://seller.shopee.co.id.

DOI : http://dx.doi.org/10.25105/urbanenvirotech.v3i1.5095

38

Strategi Penjualan di Marketplace Shopee untuk Meningkatkan
Penjualan Sepatu Kulit pada 10 UMKM di Cibaduyut, Bandung
Suhayati, Supriatna
e-ISSN 2715-4998, Volume 3, Nomor 1, halaman 34 - 50, Januari 2022
DOI: 10.25105/juara.v3i1.10014

2.

Setelah itu, masuk ke akun shopee seller center Anda terlebih dahulu. Masukkan nomor
telepon/Username/email dan juga password klik Login/Masuk.

3.

Setelah itu, pada tampilan beranda Shopee untuk memanfaatkan fitur dekorasi toko
Shopee Anda bisa pilih menu Dekorasi Toko Saya yang ada di sidebar kiri beranda. Scroll ke
bawah untuk mencari. Klik, lalu Anda akan dialihkan pada fitur dekorasi toko Shopee
seperti berikut ini.
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4.

Sebelum mulai mendekorasi toko, pastikan Anda membaca aturan menggunakan fitur
dekorasi toko yang dijelaskan. Setelah selesai membaca dan paham akan aturannya, Anda
bisa langsung klik Dekorasi Tokomu Sekarang.

5.

Maka Anda akan diarahkan pada tampilan untuk mengatur dekorasi toko seperti berikut
ini.

6.

Disana dapat memilih komponen dan template yang akan Anda gunakan untuk
mendekorasi Toko Shopee anda. Anda dapat memasang banner toko dan pilih produk yang
akan ditampilkan di Toko Shopee Anda.
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7.

Pastikan Anda memiliki konsep dekorasi Toko Shopee yang unik dan menarik perhatian
para calon pembeli Shopee.

8.

Setelah selesai mengatur dekorasi toko, ada 3 (tiga) opsi yang bisa Anda pilih. Opsi Preview
untuk melihat tampilan dekorasi toko sebelum ditampilkan dan untuk diedit lagi jika ada
yang kurang, opsi Simpan untuk menyimpan dekorasi toko yang sudah Anda atur dan buat,
dan Opsi Tampilkan untuk menampilkan dekorasi toko yang sudah fix dan selesai.

2.2 Cara Membuat Berbagai Voucher Toko Saya melalui Seller Centre
1.

Masuk ke menu Promosi Saya > Voucher Toko Saya.

2.

Klik + Buat Voucher Baru. Anda bisa memilih Voucher Toko atau Voucher Produk.
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Catatan :


Voucher Toko dapat diterapkan ke semua produk di toko Anda dan dapat ditampilkan
di halaman toko untuk meningkatkan keseluruhan penjualan toko.



Voucher Produk hanya dapat digunakan untuk produk tertentu yang dipilih oleh
Penjual dan dapat dibagikan secara khusus seperti melalui chat kepada Pembeli yang
Anda pilih. Voucher Produk tidak akan ditampilkan di halaman toko dan membantu
meningkatkan penjualan produk terpilih.

3.

Isi rincian informasi voucher dan simpan, rincian ini termasuk:
a)

Nama Voucher

b)

Kode Voucher

c)

Tipe Voucher

d)

Tipe Diskon

e)

Minimum Pembelian

f)

Masa Berlaku

g)

Kuota Voucher

h)

Penempatan Voucher
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Catatan :


Untuk Voucher Produk, Penjual dapat memilih produk yang diinginkan dengan cara
klik + pada bagian Produk yang Berlaku.



Produk yang terjual habis, tidak tersedia, atau berlaku untuk voucher lainnya di
periode yang sama tidak dapat ditambahkan.

2.3 Cara Membuat Iklan Shopee
1.

Pertama Anda register / masuk ke seller center.

2.

Akan akan berada di dashboard Shopee Seller Center. Fitur iklanku ada di bagian
“promosiku”.

3.

Menu promosiku (kadang munculnya dalam bahasa Inggris “marketing center” terdiri dari
beberapa bagian seperti Iklanku, Promo Toko dan Promo Shopee).
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4.

Berikutnya setelah Anda memilih produk mana yang diiklankan, Anda akan diminta
memasukkan keyword apa yang Anda target (iklan Anda akan muncul setiap user Shopee
mencari dengan keyword apa) juga bid per klik nya.

5.

Anda juga mendapatkan informasi perbandingan biaya per klik dari setiap keyword.
Kebanyakan keyword di Shopee memiliki biaya per klik di kisaran Rp. 50-60.
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2.4 Evaluasi Kegiatan
Setelah dilakukannya pelatihan tersebut, berikutnya pelatihan tersebut dievaluasi dari hasil
pelatihan strategi penjualan di Marketplace menunjukan bahwa para pelaku UMKM yang
mengikuti kegiatan pelatihan ini sangat antusias dan mengikuti pelatihan dari awal sampai akhir,
setelah mengikuti pelatihan strategi penjualan di Marketplace Shopee, para pelaku UMKM
melakukan praktik. Meskipun pada saat acara zoom meeting berlangsung beberapa UMKM ada
yang terkendala dengan jaringan dan kurang efektifnya pelatihan secara virtual karena
terkendala dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat Covid-19
yang masih tinggi.

3. HASIL DAN DISKUSI
Setelah mengikuti pelatihan, UMKM memperoleh hasil seperti:
1. Mampu mengatasi permasalahan yang terjadi di Sentra Sepatu Cibaduyut di saat terjadinya
pandemi Covid-19 sehingga pelaku UMKM sadar teknologi untuk meningkatkan penjualan
melalui strategi di Marketplace Shopee melalui disain produk kemudian diunggah dan
melakukan promosi.
2. Tim PKM memperoleh pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai kegiatan di
lapangan, sehingga memiliki rasa tanggungjawab terhadap lingkungan sekitar.
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Hasil yang dicapai tersebut tidak lepas dari dukungan dan koordinasi tim PKM maupun
pihak-pihak dari UMKM, oleh karena itu diharapkan hasil yang telah dicapai dapat berguna
dimasa yang akan datang bagi UMKM sehingga sadar akan teknologi.
Dalam setiap melaksanakan pekerjaan pasti mengalami berbagai hambatan, begitu pula
dengan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk Sentra Sepatu Cibaduyut ini via Zoom, ditambah
dengan kondisi pandemi Covid-19 ini sehingga mengalami hambatan, seperti :
1.

Gangguan Jaringan Internet
Ketika pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan via zoom, beberapa kali
peserta PKM mengalami kendala pada jaringan internet. Hal ini membuat materi yang
disampaikan harus di ulang sehingga cukup membuang waktu bagi pelaksanaan PKM ini.

2.

Kurangnya efektifnya Pelatihan melalui media online meeting
Karena pandemi Covid-19 ini semakin merajalela di Kota Bandung tepatnya pada tanggal 12
July 2021 berbarengan dengan penerapan PPKM di Kota Bandung, maka Pengabdian
Kepada Masyarakat dilakukan melalui media online meeting. Pelaksanaan Pengabdian
Kepada Masyarakat kurang efektif karena akan lebih efektif jika dilaksanakan secara offline
sebab pemateri akan lebih mudah menyampaikan materi disertai dengan praktik dan para
peserta UMKM pun akan lebih mudah untuk menerima dan mempraktikan materi yang
disampaikan.

Hambatan-hambatan tersebut tidak melemahkan semangat penulis untuk menyelesaikan
PKM ini, justru menambah pengetahuan dan pengalaman bagi Tim PKM, karena memiliki solusi
sebagai berikut :
1. Memberikan file materi Powerpoint setelah selesai zoom, materi menjelaskan langkahlangkah apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan penjualan di Marketplace
Shopee.
2. Memberikan file vidio berupa E-Cource Marketplace Shopee. Vidio menjelaskan langkahlangkah untuk membuat strategi berjualan di Shopee.
3. Memberikan konsultasi via WhatsApp tanpa batas waktu jika terjadi kesulitan dan kami
akan memberikan.
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Gambar 2. Para pelaku UMKM di sentra sepatu Cibaduyut Bandung

Gambar 3. Hasil tampilan profil toko setelah mengikuti pelatihan

4. SIMPULAN
Dampak pandemi Covid-19 sangat terasa di dunia bisnis dan ekonomi, dalam waktu yang
cukup lama, pelaku UMKM “dipaksa” untuk memutar otak dalam menentukan strategi
pemasaran sejak diberlakukannya social distancing dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM). Oleh karena itu, di masa pandemi ini UMKM “dituntut” untuk
mengoptimalkan pemasaran salah satunya di Marketplace Shopee sebagai sarana komunikasi
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dengan target konsumen, kesimpulan atas hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah
dilakukan 10 pelaku UMKM adalah setelah melakukan pelatihan secara virtual dengan
menggunakan aplikasi zoom meeting mampu mendesign toko di marketplace shopee dan
mengupload foto produk serta membuat promo agar menarik lebih banyak pembeli untuk
mengenalkan merek lokal artinya mampu mengaplikasikan cara beriklan di shopee untuk
menjual lebih banyak produk sehingga dapat meingkatkan penjualan, selain itu harus memulai
mengalokasikan budjet untuk biaya iklan jika ingin beriklan di marketplace.

5. UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih disampaikan kepada: 1). Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, MT, selaku
Rektor Universitas Komputer Indonesia; 2) Prof. Dr. Hj. Umi Narimawati Dra., M.Si, selaku Wakil
Rektor I, sekaligus sebagai Reviewer Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Komputer
Indonesia; 3). Dr. Wendi Zarman, Selaku Direktur Penelitian Pengabdian dan Pemberdayaan
Masyarakat Universitas Komputer Indonesia; 4). Dr. Tatik Fidowati., S.IP., M.Si sebagai Ketua
Divisi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Komputer Indonesia; dan 5). 10
Pemilik UMKM di Daerah Cibaduyut dan pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan oleh penulis
satu persatu yang secara langsung yang turut membantu menyelesaikan tulisan ini.

6. DAFTAR PUSTAKA
Bachdar, S. 2018. Mengapa Shopee jadi E-Commerce yang paling sering diakses? No title.
Retrieved May 20, 2019, from https://masketeers.com/mengapa-shopee-jadi-e-commerceyang-paling-sering-diakses/.
Dwijayanti, A dan Pramesti, P. 2021 Pemanfaatan Strategi Pemasaran Digital menggunakan
E-Commerce dalam mempertahankan Bisnis UMKM Pempek 4Beradek di masa Pandemi
Covid-19. IKRAITH-ABDIMAS. 4(2). Bulan Juli 2021.
Harto, B. dan Komalasari, R. 2020. Optimalisasi Platform Online Internet Marketing untuk SME
Little Rose Bandung. Jurnal Empowerment in The Community. 1(1): 4. Februari 2020.
Istifhama, L. 2017. Strategi Bertahan dan Modal Sosial Pedagang Pasar Tradisional Swasta dalam
Perspektif Ekonomi Islam. At-Taradhi. Jurnal Studi Ekonomi. https://doi.org/10.18592/attaradhi.v8i1.1492.
Ismail, S., Tajul, M., Ngadiman., Perando, V., Ferina, G., Rosma, H., Nabila, K., Rizki, M., Pratama,
R. 2021. Implementasi Teknologi Digital ditengah Pandemi Covid-19 sebagai Informasi dan
Pendorong UMKM di Kelurahan Margomulyo, Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.

DOI : http://dx.doi.org/10.25105/urbanenvirotech.v3i1.5095

48

Strategi Penjualan di Marketplace Shopee untuk Meningkatkan
Penjualan Sepatu Kulit pada 10 UMKM di Cibaduyut, Bandung
Suhayati, Supriatna
e-ISSN 2715-4998, Volume 3, Nomor 1, halaman 34 - 50, Januari 2022
DOI: 10.25105/juara.v3i1.10014

Juara : Jurnal Wahana Abdimas Sejahtera. 2(2). Juli 2021. eISSN 2715-4998.
DOI : 10.25105/JUARA.v212.9815.
Khori Abdi, M. dan Febriyanti, N. 2020. Penyusunan Strategi Pemasaran Islam dalam
Berwirausaha di Sektor Ekonomi Kreatif Pada Masa Pandemi Covid-19. El-Qist : Journal Of
Islamic Ecomomics and Business (JIEB). https://dor.org/10.15642/elqist.2020.10.2.160-178.
Masduki, T. 2020. Pandemi Corona, Ini 5 keluhan para pelaku Bisnis UMKM.
https://www.jurnal.id/blog/keluhan-para-pelaku-bisnis-umkm-saat-corona/.
Machmud, M. Z. 2020. Dalam Dialog Produktif dengan Tema Naik Kelas UMKM lewat Digitalisasi
Kepala UMKM Center FEB UI. (Rabu, 18/11/2020).
Mandasari, D. J. Widodo, J dan Djaja, S. 2019. Strategi Pemasaran Usaha Mikro Kecil dan
Menengah Batik Magenda Tamanan Kabupaten Bondowoso. Jurnal Pendidikan Ekonomi :
Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial. 13(1). ISSN 1907-9990 E-ISSN
2548-7175. DOI : 10.19184/jpe.v13i1.10432.
Nasruddin, R., & Haq, I (2020). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) & Masyarakat
berpenghasilan
rendah.
SALAM
:
Jurnal
Sosial
&
Budaya
Syar-I
https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7:7.15569.
Kotler, P. and Keller, K. L. 2016. Marketing Managemen, 15th Edition, Pearson Education,Inc.
Rengganis, W. 2019. https://alampriangan.com/sentra-sepatu-cibaduyut-bandung/
Ramadhani, A. A. 2020. Potensi Pertumbuhan Ekonomi : Transparansi Informasi Kebijakan
Fiskal. Media Keuangan. XV(155). Juli 2020.
Setiawan, I. 2018. Markplus : Shopee menjadi E-Commerce Paling Banyak Diakses oleh
Responden dalam 3 Bulan Terakhir. Kontan.co.id. Jakarta.
Sulistiyawati, E. S dan Widayani, A. 2020. Marketplace Shopee sebagai Media Promise Penjualan
UMKM di Kota Blitar. Kompetitif. 4(1): 133-142. Oktober 2020. ISSN No (Print) 2598-0823,
Online 2598-2893. Universitas Pamulang.
Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung CV Alfabeta.
Suprayogi, Mayang, N., Syamsul, M., Ardhan, I., Nurdiansyah, I., Mahendra, K., Putra, F., One, A.,
Avisenna, H., Toha, M. 2021. Diseminasi Teknologi Pengemasan untuk meningkatkan Daya
Saing Produk Olahan Pangan pada “KWT SRI TANJUNG” Sukosasri, Kasembon, Malang.
JUara : Jurnal Wahana Abdimas Sejahtera. 2(2). eISSN 2715-4998. Juli 2021.
DOI : 10.25105/JUARA.v212.9815.
Tambunan, T. 2012. Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting, Jakarta:
LP3ES, hal. 11.
Tribun.news.com. 2020. Dihantam pandemic, strategi UMKM Tingkatkan Kembali Penjualan 28

DOI : http://dx.doi.org/10.25105/urbanenvirotech.v3i1.5095

49

Strategi Penjualan di Marketplace Shopee untuk Meningkatkan
Penjualan Sepatu Kulit pada 10 UMKM di Cibaduyut, Bandung
Suhayati, Supriatna
e-ISSN 2715-4998, Volume 3, Nomor 1, halaman 34 - 50, Januari 2022
DOI: 10.25105/juara.v3i1.10014

Oktober 2020. https://www.tribunnews.com/bisnis/2020/10/28/dihantam-pandemi-inistrategi-umkm-untuk-tingkatkan-kembali-penjualan.
Triana, N.N. dan Retnosary, R. 2020. Pengembangan Model Pemasaran Batik Karawang sebagai
Produk Unggulan Daerah. Jurnal Inovasi dan Pengelolaan laboratorium.
Wulandari, R. 2017. Modal Sosial Medical Representative Perusahaan Farmasi di Kota Madiun.
Paradigma.
Yuniarti, Y. dan Raharja, S. J. Analisis Faktor Daya Saing Industri Alas Kaki Cibaduyut Kota
Bandung. Jurnal AdBispreneur. 1(3): 243-250. Desember 2016.
https://buattokoonline.id/Cara-Berjualan-Online-Di-Shopee-Menggunakan-Fitur-Iklanku-PaidAds
https://seller.shopee.co.id/
www.shopymatic.com

DOI : http://dx.doi.org/10.25105/urbanenvirotech.v3i1.5095

50

