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Ringkasan

Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah agar santri mahasiswa pppM Baitul Mahrur
merniliki pengetahuan dan ketqampilan dalam teknik pemasaran dau penjualan yatg efellif
sehingga bisa meningkatkan kemampuan kewitausahaannya. pengabdian masyaJakat ini
dilatadelakangi bahwa banyaknya santri mahasiswa pppM Bairul Makmur yang memiliki
produk yang layak jual namun tidak mampu memasarkannya dengan baik. Metode
pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan cara memberi pelatihan terhadap
sanEi mengenai pengetahuan dan keterampilan telnik pemasaran dan penjualan yang
bisa diaplikasikan dalam berwirausaha. Hasil pengabdian ini tahwa 8oo/o peserta mulai
memiliki pengetahuan dan keterampilan teknik pemasaran dan penualan yang efektif.

Kata kunci I Intensi, Kewirausahaan, Santri Mahasiswa
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BAB 1 PENDAHULUAN

I.1 ADalisis Situasi

Strategi Efeldif dalam Promosi adalah salah sair dari rangkaian kegiatan

pemasaran yang Bempunyai tujuan untuk menginformasikan kepada pelanggan

mengenai suatu produk/merek tertentu. Karakterisik perilaku konsumen yang cepat

berubah dan pembosan menjadi tantangan yang menarik bagi divisi pemasaran,

khususnya promosi, Salah satu contoh berbagai produk elektronik yang booming sesaat

tetapi cepat berganti model & aplikasi, Untuk mengatasi kasus seperti ini diperlukan

riset & promosi untuk meningkatkan lceativitas dan inovasi secara terus melerus dan

loyalitas konsumen, Program/Produk/jasa yang didukung oleh konsumen yang loyal

akan menciptakan gelombang besar dan akan menjadi trendsetter.

Di Era Revolusi 4,0 ini berbisnis tak melulu sepatutnya mempunyai warung, Kita

cukup mempunyai sebuah laman websit yang menjadi daerah kita untuk membuka toko

online. Di waktu ini, sudah banyak sekali orarg yang memakai media sosial untuk

memperoleh penghasilan. Caranya pun begitu gampan& cukup bermodalkan telpon

pintar Android disertai dengan pulsa inGmet, karenanya kita malah sudah bisa dengan

mudahnya memperoleh profit yang akhirnya amat menggiurkan,

Oleh karena itu, perlu adanya pengetahuan tentang teknik pemasaran dan

peni[alan yarg efektif serta pelatihar prakek digital marketing sehingga dapat

me ingkatkan trafik maupun Jumlah penghasilan produk kita, Delgan difasilitasi

berbagai jenis video tutorial secara online yang dapat diakses dan dipelaiari kapan saja

dimara saja dan hingga kapan saja. Seluruh materinya berhubungan dengan bisris

online dan disajikan ke dalam format tutorial yang benar-benar mudah dan bisa

menguntungkar,



I.2 Permasalahan Mitra

Mengacu pada butir analisis situasi, dapat diidentifikasi permasalahan pada

mitra meliputi beberapa hal berikut ini:

1. Pondok Pesantren Pelajar dan Mahasiswa Baihrl Makmur Surabaya masih

kesulitan dalam memberikan materi terkait dengan pelgetahuan dan

keterampilan "Tekrik Pemasaran dan Penjualan yang Efektif'.

2. Kemampuan memasarkan dan menjual produk Santri pondok pesantren pelajar

dan Mahasiswa Baitul Maklur Surabaya masih sangat rendah.

1.3 Solusi Yang Ditawarkan

Dengan mempertimbangkan permasalahan pada mitra dan kepakaran tim

pengusul, maka s-olusi yang ditawarkan adalah seperti berilotini l

1. Memberi pelatihan tentang pengetahuan dan keterampjlan "Tekljk Pemasaran

dar Peniualan Yang Efektif'.

2. Memberi pelatihan tentang metode digital marketing yang bisa diaplikasikan

dalam prakek kewirausahaan,



BAB 2 TARGET DAI{ LUARAN

Target luaran yang akan dihasilkan dan program kegiatan pe gabdian ini adalah :

1. Seluruh santri mahasiswa bisa memahami serta memiliki pergetahuan dan

keterampilan "Tekrik Peurasaran dan Penlualan Yang Efektif'sesuai detrgar

materi yangtelah disampaikan oleh tim.

2, Modul pelatihan "Telmik Pemasaran dan Penjualan Yang Efekif',

Tabel2.l Jenis Dan Spesifikasi Luran Program Pengabdian

No Ienis Luaran Spesifikasi

1 Produk i Rancangan publikasi ilmiah

untuk diterbitkan pada iurnal

pe[gabdian pada masyarakat

Berisi abskali kata kunci,

pendahuluan, metode pelaksanaar,

hasil dan pembahasan, kesimpulan

serta saran. dan oustaka.

2 Modul Pelauhan Modul pelatihan tentang pembelajaran

"Teknik Pemasarar dan Peniualar

Yans Efektif'.

3 Sertifikat Sertifi kat Delatihan kewirausahaan.


