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KATA PENGANTAR 
 

Ucapan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah swt, bahwa atas berkat rahmat dan karuniaNya 

kegiatan pengabdian masyarakat berupa  Pelatihan kepada Pelaku UMKM Desa Purwosari 

Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri, dengan tema Riset Pemasaran Melalui Survei di 

Media Sosial ini telah dapat terlaksana dengan lancar tanpa hambatan suatu apa. 

Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Rektor dan Kepala 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  IST AKPRIND Yogyakarta yang 

telah mempercayakan kepada tim pengabdian masyarakat Jurusan Statistika guna memberikan 

pelatihan tersebut di atas serta bentuk-bentuk kegiatan lainnya kepada masyarakat di Desa 

Purwosari, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai salah satu realisasi jalinan 

Kerjasama dengan Jurusan Statistika Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta. 

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Kadris S.Sos. selaku Kepala Desa 

Purwosari beserta staf yang telah memberikan kesempatan dan bantuan lainnya kepada kami 

beserta seluruh tim pengabdian masyarakat Jurusan Statistika IST AKPRIND Yogyakarta 

dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian masyarakat dosen Jurusan Statistika. 

Laporan pengabdian kepada masyarakat ini disusun sebagai pertanggungjawaban terhadap 

penugasan yang diberikan kepada tim pengabdi selama memberikan pelatihan tersebut dengan 

harapan dapat memberikan masukan dan bahan evaluasi terkait dengan sumbangsih Institut 

kepada masyarakat Desa Purwosari khususnya serta masyarakat luas pada umumnya. 

Yogyakarta,      Desember 2021  

Pelaksana Pengabdian Masyarakat  
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BAB I. Pendahuluan   
1. 1. Kondisi Desa Purwosari dan masyarakatnya 

Purwosari merupakan satu di antara sembilan desa yang ada di Kecamatan Wonogiri, 

Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.  Desa ini terdiri atas sembilan dusun/pedukuhan, yakni 

Geneng, Gondang Kulon, Gondang Tengah, Gondang Wetan, Kebonarum, Segawe, 

Sumbersari, Wonosari, dan Pelem.  Desa Purwosari yang dipimpin oleh Kadris, S.Sos. 

sebagai kepala desa terus berusaha meningkatkan kemakmuran penduduknya dengan 

melaksanakan pembangunan fisik dan sumberdaya manusia serta  mengoptimalkan semua 

potensi yang dimilikinya. 

 

1. 2. Potensi Desa Purwosari 

Desa Purwosari yang terletak di sebelah utara Waduk Gajah Mungkur secara geografis 

berada di atas ketinggian 141m di atas permukaan laut dan didominasi oleh tanaman keras 

(mete dll.), tegalan (dengan tanaman ubi kayu, jagung, kacang tanah, padi gogo) dan sawah 

dan sebagian besar penduduknya hidup sebagai petani, pengrajin dan pedagang memiliki 

beberapa potensi yang bisa dikembangkan berdasarkan pekerjaan penduduknya khususnya 

sebagai pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).  Beberapa jenis UMKM yang 

ada di desa ini adalah memproduksi abon, rambak, kerupuk, tahu-tempe, geti, kacang mete, 

mi-bakso, pempek, kelontong, mebel, las, pande besi, pedagang bubur ayam, dan usaha 

makanan ringan dan kuliner.   Beberapa pelaku UMKM sudah mulai melebarkan usahanya 

melalui online shop. Namun hal ini masih perlu ditingkatkan lagi. Beberapa produk UMKM 

yang berpotensi untuk dikembangkan antara lain adalah produksi  abon, tahu-tempe, geti, 

dan kacang mete. 

 

1. 3. Peta Permasalahan  di Desa Purwosari 

Secara umum produk-produk UMKM yang ada di Desa Purwosari dibuat dengan peralatan-

peralatan yang tradisonal dan dikerjakan oleh anggota keluarga atau dibantu oleh tetangga 

sekitar dan dilakukan secara turun temurun oleh orangtua bahkan nenek moyangnya tanpa 

ada pengembangan yang berarti.  Selain itu, pemasaran produk juga dilakukan secara 

tradisonal di sekitar tempat produk dihasilkan, dijajakan di pasar tradisonal, atau toko-toko 

di sekitarnya.  Sebagian juga telah dipasarkan di Kota Surakarta bahkan dijual secara online 

namun demikian proporsinya masih sangat kecil.  Sebagai contoh, UMKM Sumber Rejeki 

yang memproduksi makanan tradisonal geti yang berbahan baku wijen atau kacang tanah 



2  
  

dan gula merah telah berdiri sejak tahun 1965 dan saat ini sudah ditangani oleh generasi ke 

tiga (cucu) dari pembuatnya yang pertama kali.  Produksi dilakukan dengan sangat 

tradisonal menggunakan tungku tanah dengan bahan bakar kayu dan hanya menggunakan 

satu wajan.  Pembuatan campuran dan proses memasak hanya dilakukan oleh istri atau 

suami saja, sedang pengemasan dibantu oleh saudara dan tetangga sekitar.  Produk yang 

dihasilkan dipasarkan di Pasar-pasar tradisional Kabupaten Wonogiri dan sebagian lagi 

disetorkan ke warung atau toko sekitarnya.  Demikian juga produk lain seperti tahu-tempe, 

semua dibuat secara tradisonal dengan peralatan seadanya.   

Guna meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi, daya tarik produk, serta jangkauan 

pemasaran perlu ada campurtangan pihak lain berupa sentuhan sains dan teknologi serta 

bantuan pemikiran atau ide-ide yang segar dan inovatif.  Sebagai contoh dengan 

penggunaan peralatan produksi yang lebih modern akan bisa meningkatkan kapasitas 

sekaligus kualitas produksi. Pemakaian kemasan yang lebih higienis, tahan lama, dan 

menarik juga dapat meningkatkan minat pembeli.  Guna memperluas jangkauan pemasaran 

perlu dilakukan penjajakan tentang ceruk pasar yang masih tersedia, competitor yang ada, 

keinginan konsumen, segmen pasar yang paling besar, baik dari segi sosial, ekonomi, usia, 

jenis kelamin, pekerjaan, dan lain-lain.  Untuk itu perlu dilakukan suatu survei pasar terkait 

dengan produk-produk UMKM tersebut.   

 

1. 4. Alternatif Penyelesaian. 

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, maka para pelaku UMKM di Desa 

Purwosari memerlukan bantuan dalam meningkatkan: 

1. kapasitas produk,  

2. kualitas produk,  

3. bentuk atau rasa produk, 

4. inovasi kemasan,  

5. jangkauan pemasaran produk. 

Guna memahami secara tepat tentang berapa kapasitas produk yang bisa terserap pasar,   

sejauhmana persepsi masyarakat tentang kualitas produk yang dihasilkan, bentuk atau rasa 

serta kemasan produk yang paling diminati masyarakat, segmentasi pembeli, serta ceruk-

ceruk pasar yang masih tersedia, maka diperlukan suatu survei pasar terhadap pembeli 

produk UMKM.  Survei potensi pasar merupakan salah satu upaya untuk menggali 
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informasi tentang potensi sebuah produk untuk dipasarkan sesuai dengan segmen yang 

ditargetkan. Beberapa informasi yang digali melalui survei pasar adalah: 

 Tingkat minat dan kebutuhan pasar terhadap produk. 

 Pengaruh adanya kompetitor baik langsung maupun tidak langsung terhadap 

tingkat pemasaran produk. 

 Media komunikasi yang paling sesuai dalam interaksi antara produsen dan 

konsumen. 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam menentukan pembelian 

suatu produk atau jasa. 

 Peluang seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan transaksi pembelian 

produk tertentu. 

 

Idealnya suatu survei pasar dilakukan secara face to face melalui interview dengan didukung 

data sekunder sehingga diperoleh data primer yang valid dan reliabel.  Namun demikian, 

mengingat keterbatasan-keterbatasan yang biasanya dimiliki oleh pelaku UMKM, 

diperlukan suatu bentuk survei yang sederhana namun dapat dilakukan dengan mudah dan 

hasilnya dapat langsung diterapkan.  

 

1. 5. Usulan Kegiatan 

Salah satu usulan kegiatan yang dipandang sangat diperlukan adalah sebelum para pelaku 

UMKM dapat melakukan survei sendiri, diperlukan sosialisasi tentang perlunya melakukan 

survei serta pelaksanaan survei yang mudah, murah dan cepat melalui social media.  Oleh 

karena itu, dalam Pengabdian masyarakat ini, diusulkan suatu kegiatan berjudul: Riset 

Pemasaran Melalui Survei di Media Sosial.   

 

  

BAB II. Tujuan, Manfaat dan Sasaran Kegiatan Pengabdian   

 2.1. Maksud dan Tujuan Kegiatan Pengabdian   
Maksud dan tujuan yang ingin diperoleh melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

ini adalah:  

 Pelaku UMKM menyadari perlunya data dan informasi tentang kebutuhan pasar, 

segmen-segmen pasar saat ini, ceruk pasar yang masih tersedia, kompetitor yang ada 

terkait dengan produk atau jasa yang dihasilkan. 
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 Pelaku UMKM menyadari perlunya mengetahui persepsi pelanggan terhadap 

produk atau jasa yang dihasilkan. 

 Pelaku UMKM menyadari tentang perlunya mengetahui kelebihan dan kekurangan 

produk atau jasa yang dihasilkan, sehingga dapat dilakukan Langkah-langkah 

perbaikan yang sesuai. 

 Pelaku UMKM menyadari pentingnya upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas 

produk atau jasa yang dihasilkan secara terus menerus. 

 Pelaku UMKM dapat melakukan survey sederhana untuk kepentingan peningkatan 

kualitas dan kuantitas produk. 

2.2. Manfaat Kegiatan Pengabdian  

Dengan kegiatan ini  ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat yang riil bagi para 

pelaku UMKM di Desa Purwosari, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri yakni 

pentingnya:  

1. Pelaku UMKM memiliki data tentang kebutuhan pasar terkait dengan produk atau 

jasa yang dihasilkan. 

2. Pelaku pasar mengetahui segmen-segmen masyarakat yang paling banyak membeli 

atau menggunakan produk atau jasanya. 

3. Pelaku pasar mengetahui tingkat minat dan daya beli pembeli potensialnya. 

4. Pelaku UMKM dapan menentukan langkah-langkah yang menjadi prioritas utama 

dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produk atau jasa yang perlu dilakukan. 

2.3. Sasaran Kegiatan  

Yang menjadi sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah para pelaku 

UMKM yang bergerak di berbagai bidang seperti makanan tradisional (abon, kerupuk, tahu, 

tempe, geti, bakso, dan lain-lain), perajin kecil, pemilik toko kelontong, dan pelaku 

marketplace pemula di Desa Purwosari, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa 

Tengah.   

    

BAB III. Pelaksanaan Kegiatan  

3.1. Materi  

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 26 November 2021 dengan 

materi tentang survei pasar melalui media sosial.  Materi pelatihan meliputi pengertian riset 

dan survei pasar, tujuan riset pasar dan survei pasar, langkah-langkah dalam melakukan 

survei pasar, survei online, survei melalui media sosial, kuesioner survei, cara menyusun 
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kuesioner yang baik, jenis-jenis kuesioner, uji coba kuesioner, beberapa aplikasi untuk 

survei online, dan contoh pembuatan survei online dengan Google Formulir.  Adapun materi 

lengkap  kegiatan ini adalah sebagaimana dalam lampiran. 

 

3.2. Metode  

Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah ceramah tentang perlunya 

melaksanakan survey pasar, pengenalan aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan 

survei pasar secara online disertai dengan contoh penyusunan kuesioner serta melakukan 

survei pasar melalui media sosial. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 26 November 2021 

dan diikuti oleh 30 (tigapuluh) peserta yang merupakan pelaku UMKM dari berbagai bidang 

usaha yang berasal dari Desa Purwosari Kecamatan Wonogiri. 

3.3. Hambatan dan Cara Mengatasinya  

Hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan ini terutama terkait dengan 

terbatasnya waktu yang tersedia, koneksi internet yang terbatas, serta penguasaan teknologi 

informasi pelaku UMKM yang berbeda-beda.   

 

BAB IV. Kesimpulan dan Saran  

4.1. Kesimpulan  

Dari pelaksanaan pengabdian masyarakat ini diperoleh beberapa kesimpulan:  

1. Peserta pelatihan yang berasal dari berbagai pelaku UMKM di Desa Purwosari 

sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini, terbukti adanya banyak pertanyaan dan 

diskusi.  

2. Peserta pelatihan belum mengetahui secara mendalam tentang segmen pasarnya 

dengan baik karena belum pernah melakukan pendataan atau survei. 

3. Peserta pelatihan belum pernah mendalami tentang keunggulan dan kekurangan 

produk atau jasa yang dihasilkannya. 

4. Sebagian besar peserta pelatihan belum mengenal pemanfaatan media sosial baik 

untuk pemasaran produk maupun untuk melakukan survei pasar. 

5. Peserta pelatihan menginginkan adanya tidak lanjut dari kegiatan ini. 

  



6  
  

4.2. Saran   
Hal-hal yang dapat disarankan setelah dilakukannya pengabdian masyarakat kepada peserta 

pelatihan Riset Pemasaran melalui survei di media sosial ini adalah: 

1. Perlu dilakukan kegiatan pendampingan dalam menyusun kuesioner dalam 

melakukan survei pemasaran melalui media sosial. 

2. Perlu dilakukan kegiatan pendampingan dalam menggunakan aplikasi yang ada 

untuk membuat survei online. 

3. Perlu pendampingan dalam pengolahan dan analisis data hasil survei online. 

4. Jurusan perlu mencari berbagai jenis kegiatan pengabdian masyarakat dengan 

menggandeng mitra-mitra potensial sehingga sekaligus dapat dimanfaatkan untuk 

melakukan promosi Program Studi Statistika. 
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Lampiran   
1. Surat Tugas dari LPPM  
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Presensi Peserta 
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2. Ucapan Terima Kasih  
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3. Materi Abdimas 
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4. Foto Kegiatan 
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5. Kuesioner Kepuasan Mitra 

 

  



21  
  

 

  



22  
  

 

Kuesioner Peserta 
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Ringkasan Data Hasil Kuesioner 

Aspek Rerata 

Tingkat kepuasan terhadap isi materi 83,10 

Tingkat kepuasan terhadap pemateri 83,28 

Tingkat kepuasan terhadap suasana pelatihan 82,07 

Keseluruhan Aspek 82,82 
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