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ABSTRAK 

 
Pengabdian ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kemasan produk roti 

dengan memberikan pelatihan keterampilan mendesain kemasan produk roti dan meningkatkan 
pemasaran melalui jaringan web. Metode pelaksanaan kegiatan IbM ini adalah dengan menggunakan 
dalam bentuk pelatihan, pemantauan dan pendampingan. Metodenya dengan mengunakan metode 
ceramah, tanya jawab, diskusi, demontrasi, praktik langsung, serta observasi. Ketertarikan pada 
pelaksanaan IbM ini karena selama in kota Bandung dikenal sebagai kota kuliner yang menyediakan 
berbagai produk konsumen (consumer goods).Terdapat berbagai jenis dan kualitas produk roti yang 
dijual di pasar, warung, toko, swalayan dan sebagainya. Di kota Bandung terdapat beberapa pengusaha 
roti yang menyebar di beberapa lokasi, antara lain pabrik roti “Reza Bakery” yang terletak di daerah 
Bandung Timur dan pabrik roti “Dilla Bakery” di daerah Bandung Selatan. Keterbatasan modal usaha 
yang menyebabkan proses produksi dan sistem penjualannya terbatas pula. Sistem pemasaran bersifat 
pasif dengan mengandalkan para pembeli yang datang ke outlet maupun pabriknya dan komunikasi “dari 
mulut ke mulut”. Fungsi label atau kemasan yang baik dan menarik masih minim. Sejumlah masalah 
yang menjadi kendala bagi kedua UKM tersebut hendaknya harus sesegera mungkin untuk diatasi 
sebagai salah satu solusi pengembangan usaha kecil dan menengah. Solusi yang ditawarkan kepada 
UKM Roti yaitu meningkatkan kualitas dan kemasan produk roti, meningkatkan kualitas kemasan 
produk roti dan pemasarannya dan memberikan pelatihan mengenai berbagai kemasan produk roti dan 
label kemasan yang komunikatif serta memperluas jaringan pemasaran mitra,  Peningkatan kemampuan 
manajerial mitra. Dengan dasar ini, maka melakukan pelatihan kepada kedua mitra dalam meningkatkan 
kualitas dan kemasan produk roti yaitu produk kemasan dan meningkatkan pemasaran melalui jaringan 
web.   
Kata Kunci : Kualitas Kemasan dan Sistem Pemasaran 
 

 
ABSTRACT 

 
This dedication is generally to improve the quality and packaging of bakery products by providing 
training on product packaging design skills and improving marketing through the web network. The 
method of implementation of this IbM activity is to use in the form of training, supervision and assistance. 
The method is by using lecture method, question and answer, discussion, demonstration, direct practice, 
and observation. Interest in the implementation of IbM is because during the city of Bandung known as 
a culinary city that provides a variety of consumer products (consumer goods) .There are various types 
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and quality of bread products sold in the market, stalls, shops, supermarkets and so forth. In Bandung 
there are several bakers spread across several locations, including bakery "Reza Bakery" located in 
East Bandung area and bakery factory "Dilla Bakery" in South Bandung area. Limitations of venture 
capital that led to the production process and sales system as well. Passive security system with the touch 
of buyers coming to their outlets or factories and "word of mouth" communication. The function of the 
label or packaging is good and interesting is still minimal. There is a problem that is a driving force for 
both SMEs so that it should be as soon as possible to be addressed as one of the small business 
development solutions. The solutions offered to SME Bread include improving the quality and packaging 
of bakery products, improving the quality of baking and marketing packaging products and providing 
training on various packaging products and communicative packaging and partner networks, enhancing 
partner managerial skills. On this basis, then train both parthners in improving the quality and 
packaging of bakery products and improve marketing through the web. 
Keywords: Quality of Packaging and Marketing System 
 

 

PENDAHULUAN 

Selama ini kota Bandung dikenal sebagai kota kuliner yang menyediakan berbagai produk 

konsumen (consumer goods), misalnya makanan berat dan jajanan, termasuk makanan ringan 

seperti roti. Terdapat berbagai jenis dan kualitas produk roti yang dijual di pasar, warung, toko, 

swalayan dan sebagainya. Di kota Bandung terdapat beberapa pengusaha roti yang menyebar di 

beberapa lokasi, antara lain pabrik roti “Reza Bakery” yang terletak di daerah Bandung Timur 

dan pabrik roti “Dilla Bakery” di daerah Bandung Selatan. Perusahaan “Reza Bakery”  didirikan 

oleh Reza (33 tahun) sekitar 4 tahun yang lalu. Sedangkan perusahaan rumahan (home industry) 

“Dilla Bakery” didirikan oleh Edy (39 tahun) sekitar 6 tahun yang lalu. Kedua pengusaha 

tersebut memiliki pengalaman yang hampir sama, yaitu mantan pegawai di sebuah pabrik roti. 

Reza memiliki pengalaman sebagai pegawai selama 15 tahun sedangkan Edy pengalamannya 

selama 6 tahun. 

 

Gambar.1.1 (Kiri) Reza pengusaha roti “Reza Bakery”.  (Kanan) Edy pengusaha “Dilla 
Bakery” 
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Keduanya memiliki segmen pasar yang berbeda dan teknik pemasaran yang berbeda pula. 

Produknya roti “Reza Bakery”  dijual di sebuah outlet di pasar Rancabolang, Bandung Timur,  

maupun  di pabriknya di daerah Ciwastra. Usaha “Reza Bakery”  termasuk jenis Usaha Kecil 

dan Menengah (UKM) dengan jumlah pegawai harian sebanyak 13 orang. Produksinya setiap 

hari menghabiskan 4 karung terigu atau seberat 100 kilogram. Proses produksinya dilakukan 

sebanyak 2 kali dalam sehari, yaitu pagi dan siang hari. Kualitas produknya cukup baik, tidak 

gembos dengan tekstur yang padat. Kualitas tersebut terus dipertahankan termasuk 

menggunakan air merk “Aqua” untuk adonannya. Kadar air yang terkandung dalam roti harus 

rendah. Demikian pula dalam hal proses pembungkusannya harus apik karena apabila rotinya 

masih hangat dapat menimbulkan uap. Harga roti “Reza Bakery”  bervariasi, mulai harga 

Rp.3.000,- s.d Rp. 12.000,-/buah. Harga sebuah roti tawar Keju, tawar Coklat, tawar Kipas dan 

tawar Kismis harganya Rp. 8.000,-/buah. Sedangkan roti special khitanan, yaitu roti “Buaya” 

ukuran besar harganya Rp. 90.000,-/buah. Rata-rata omzet kotor penjualannya antara Rp. 

7.000.000,- s.d Rp. 12.000.000,-/hari. Marjin keuntungan perusahaanya tidak besar dan untuk 

menyiasatinya Reza melakukan sistem subsidi silang. 

 

Gambar.1.2 (Kiri) Outlet roti “Reza Bakery”  di pasar  Rancabolang, Bandung Timur. (Kanan) 
Pabrik roti “Reza Bakery” yang memiliki beberapa oven besar dan mesin-mesin produksi 

lainnya. 
 

Perusahaan roti “Dilla Bakery” termasuk usaha Mikro dengan jumlah pegawai 4 orang 

termasuk tenaga pemasarannya. Perusahaan tersebut memiliki satu buah oven ukuran sedang. 

Harga jual roti  “Dilla Bakery” antara Rp. 2.500,-  s.d Rp. 8.000,-/buah. Omzet penjualan kotor 

antara Rp. 600.000,- s.d Rp.800.000,-/hari. Produk roti “Dilla Bakery” dijual dengan cara 
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berkeliling dengan menggunakan sepeda motor di komplek-komplek perumahan di daerah 

sekitar tempat usahanya, yaitu di daerah Kopo dan sekitarnya. 

Keduanya masih menggunakan model pemasaran konvensional. Bahwa pemasaran 

mencakup beberapa aspek atau tindakan bukan hanya menjual langsung kepada pihak pembali. 

Berikut pengertian pemasaran:” Marketing is a business activity of a company in an effort to 

gain maximum profit. As noted by Kotler (1995) that marketing is a social and managerial 

process in which individuals and groups obtain their needs and desires to create the offer and 

to exchange something of valur to one another; Stanton (Swasta and Irawan,1990) stated that 

marketing is a whole system of business activities aimed at planning, pricing, promoting and 

distributing goods or services that satify the needs of both the buyers existing and potential 

buyers.” (Ali, 2016:1) 

 

Gambar. 1.3 (Kiri) Pengusaha mikro roti “Dilla Bakery” dan seorang pegawainya sedang 
membuat adonan. (Kanan) Moda transportasi motor untuk penjualan secara berkeliling. 

 
Kedua pengusaha tersebut merupakan mitra tim Ipteks bagi Masyarakat (IbM) Universitas 

Bale Bandung. Mereka diharapkan dapat melakukan inovasi dan diversifikasi produknya agar 

mampu bersaing dengan kompetitor lainnya. Pengertian inovasi adalah sebagai berikut “To be 

effecting, an innovation has to be simple, and it has to be focused. It should do only the thing; 

otherwise it confuses people. Effective innovations start small they are not grandiose” (Drucker, 

2002 : 9). Bahwa sebenarnya yang dimaksud inovasi atau produk inovatif tidak harus berupa 

hal-hal yang besar tetapi cukup dengan hal-hal yang sederhana dan  kecil tapi memiliki nilai 

jual atau nilai ekonomi. Disamping itu, inovasi tersebut  sebagai upaya untuk menghadapi 

produk-produk kompetitor yang banyak dan beragam jenis produknya. 
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Permasalahan Mitra 
Berdasarkan survey awal maupun wawancara dengan kedua pengusaha roti tersebut, maka 

diperoleh data perihal permasalahan berbeda yang dihadapi oleh kedua mitra selama ini, yaitu 

sebagai berikut: (1)Pengusaha mikro roti “Dilla Bakery” memiliki keterbatasan modal usaha 

yang menyebabkan jumlah  produksinya pun terbatas. Perusahaan roti tersebut memiliki satu 

oven bahan bakar gas berukuran sedang. Memperkerjakan dua orang pegawai untuk membuat 

adonan dan membakar roti dan dua orang sebagai tenaga penjualan. Dengan modal usaha yang 

terbatas tersebut menyebabkan proses produksi dan sistem penjualannya pun terbatas pula, yaitu 

dipasarkan disekitar lokasi perusahaan di perumahan-perumahan daerah Kopo.  

Selama ini produk roti “Dilla Bakery” tidak dijual titip di warung-warung, yaitu 

pembayaran tergantung roti yang terjual. Sedangkan roti yang tidak laku dikembalikan. Dengan 

alasan bahwa sistem penjualan konsinyasi, sehingga dapat menyebabkan perputaran modalnya 

lama. Sedangkan dengan cara dijual kontan dapat lebih menguntungkan bagi perusahaan. (2) 

Sistem pemasaran  mitra“Reza Bakery” bersifat pasif dengan mengandalkan para pembeli yang 

datang ke outlet maupun pabriknya dan komunikasi “dari mulut ke mulut”. Model komunikasi 

pemasaran tersebut dinilai cukup efektif dan biayanya murah:”It is  the most effective way of 

promotion in the service business and helps the company in its promotional activities. 

Communications is usually done by consumer who never felt the satisfaction or dissatisfaction 

with the services provided by the service provider to the consumer. Communication from mouth 

to mouth that is positive  will reduce the cost of the company’s marketing campaign.” (Ali, 

2016:6). Pertimbangannya menggunakan model komunikasi pemasaran di atas bahwa 

produknya sudah dikenal luas dan telah memiliki banyak pelanggan.  

Loyalitas para pelanggan tersebut dikarenakan harganya yang murah tapi memiliki 

kualitas baik dan rasanya enak. Sebagai perbandingan bahwa harga roti tawar produksi pabrik 

besar dijual dengan harga sekitar Rp. 12.000,- s.d Rp. 14.000,-/buah.Kedua melakukan model 

atau teknik pemasaran yang konvensional dan pasif. Sebenarnya terdapat paradigma baru dalam 

hal pemasaran modern. Menurut Regis Mc Kimra dalam Whally (2010: 9) bahwa pemasaran 

adalah: “Marketing today is not a function, it is a way doing business.” ; menurut Kotler 

(Whally, 2014: 9) bahwa pemasaran adalah: “Marketing is social process by which individuals 

and groups obtain  what they need and want through creating and exchanging products and 

value with other.” (3) Pemahaman kedua mitra terhadap fungsi label atau kemasan yang baik 
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dan menarik masih minim. Selama ini produk roti kedua mitra hanya menggunakan bungkus 

plastik untuk melindungi produknya dari kotoran atau debu.  

 

Gambar. 1.4 (Kiri) Proses pembungkusan  roti “Reza Bakery” yang berfungsi primer sebagai 
pelindung produk.(Kanan) Produk-produk “Dilla Bakery” melakukan  hal yang sama 

sehingga kualitas tampilan produknya tidak nampak.  
 

Sebenarnya sebuah label merk/brand memiliki banyak fungsi dan dapat memberikan nilai 

tambah pada produknya. Beberapa fungsi label merk/brand adalah sebagai berikut: “Brand 

names help consumers identify products that might be benefit them. Brands also say something 

about product quality and consistency-buyers who always buy the same brand know that they 

will get the same features, benefits, and quality each time they buy.” (Kotler, 2014: 255). 

Menurut Lamb bahwa sebuah merk/brand memiliki fungsi berikut:” Branding has three main 

purposes: identification, repeat sales, and product sales. The most important purpose is 

identification. Branding allows marketers to distinguish their products from all other. Many 

brand names are familiar to consumers and allocate quality.” (Lamb,1994:286). Dengan 

menggunakan label atau kemasan, maka calon pembeli akan lebih tertarik dan mudah 

memilihnya. Pola pembelian produk konsumsi (consumer good) bersifat spontan dan tidak 

terencana, kecuali bagi pembeli yang loyalitasnya tinggi. Sebuah label atau kemasan dapat 

menjadi sebuah daya tarik dalam melakukan tindakan pembelian produk-produk konsumsi. 

Demikian pula dengan fungsi sebuah kemasan produk. Kemasan berfungsi sebagai 

wadah, tempat menyimpan, untuk melindungi produk dari kotoran, untuk menjaga rasa dan 

aroma, menjaga kebersihan dan sebagainya. Pengertian kemasan adalah: “Packaging involves 

designing and producing the container or wrapper for a product. Traditionally, the primary 

function of the package was to hold and protect the product. In recent time however, packaging 
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has become an important marketing tool as well. Increased competition and clutter on retail 

store shelves means that packages must now perform many sales tasks-from attracting buyers, 

to communicating brand positioning, to closing the sale.” (Kotler, 2014: 255). 

Di bawah ini terdapat beberapa contoh penggunaan kemasan yang baik dan menarik. 

Bahwa sebuah kemasan tidak sekedar sebagai pembungkus atau pelindung sebuah produk juga 

sebagai representasi dari identitas produk, untuk penempatan sebuah merk/brand dan persepsi 

sebuah kualitas. Fungsi lain dari bahan plastik transparan adalah untuk memperlihatkan kondisi 

atau bentuk produknya, misalnya apakah masih baik, segar atau sudah berjamur dan sebagainya. 

Jenis medium di atas lazim digunakan pada produk-produk konsumsi. 

(a) (b) 
 

(c) 
 

Gambar.1 5 (a) Selain berfungsi sebagai pelindung produk juga sebagai sebuah daya tarik 
visual. (b) Produk-produk konsumsi lazim menggunakan bahan transparan agar kondisi 

produknya terlihat. (c) Pemberian merk/brand dapat memberikan persepsi produk  berkualitas 
dan mahal oleh pembeli. 

 
METODE PELAKSANAAN 

Metode pelaksanaan kegiatan IbM ini adalah dengan menggunakan dalam bentuk 

pelatihan, pemantauan dan pendampingan. Metodenya dengan mengunakan metode ceramah, 

tanya jawab, diskusi, demontrasi, praktik langsung, serta observasi. Metode ceramah dan tanya 

jawab digunakan pada saat pelatihan materi motivasi /skill enterpreuneurship agar memiliki 

daya juang tinggi untuk semangat kewirausahaan pada kelompok mitra dan  materi marketing, 

agar dapat menembus pangsa pacar, lokal regional maupun internasional. Metode diskusi 

digunakan sebagai metode media komunikasi saat kelompok mitra untuk mendiskusikan tentang 

strategi marketing, manajemen usaha. Metode demonstrasi digunakan pada pelatihan mengenai 

desain label, desain produk, desain grafis, desain web untuk mendukung pemasaran produk roti.  

Metode praktik langsung digunakan dalam mengaplikasikan materi dengan mendemontrasikan 
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desain label, kemasan, produk . Metode observasi dilakukan untk mengamati kemampuan kedua 

kelompok mitra, baik selama proses pelatihan maupun sesudah pelatihan. Pengamatan 

dilakukan dalam pemantauan dan pendampingan ditujukan untuk mengetahui sejauhmana 

dampak dan keberlanjutan dari kegiatan yang telah dilaksanakan terkait dengan usaha 

pengembangan usaha mandiri dan pentransferan Iptek oleh kedua kelompok mitra . Ada 

beberapa tahapan dalam pelaksanaan pengabdian diantaranya : 1) tahapan survey yaitu 

peninjauan lokasi pengabdian pada kedua mitra “Dilla Bakery” dan “Reza bakery”dan 

indentifikasi kemasan roti, label dan sistem pemasaran; 2) tahapan pelaksanaan yaitu 

pelaksanaan kegiatan pengabdian diantaranya dengan memberikan pelatihan, pemantauan dan 

pendampingan; tahap monitoring dan evaluasi yaitu kegiatan pendampingan dan evaluasi pasca 

pelaksanaan kegiatan pengabdian. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pembahasan ini akan diuraikan mengenai hasil yang dicapai pada kegiatan pengabdian 

adapun hasil yang dicapai sebagai berikut:  

1. Pelatihan Manajemen Pemasaran (Marketing)  

Memberikan Pelatihan Pemasaran dilakasanakan di lokasi di tempat lokasi kedua mitra, 

pelatihan ini diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya konsep 

pemasaran. Memperluas jaringan pemasaran mitra, peningkatan kemampuan manajerial mitra, 

dan meningkatkan pemahaman akan pentingnya konsep pemasaran 

 

Gambar. 5.1 Sebelah Kiri Pelatihan Pemasaran di roti “Reza Bakery”. Sebelah Kanan 
Pelatihan Pemasaran  di roti “Dilla Bakery” 
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Adapun kegiatan pelatihan ini tujuannya adalah kedua mitra memahami tentang konsep 

pemasaran, strategi pemasaran, rencana pemasaran, strategi bersaing. Keduanya masih 

menggunakan model pemasaran konvensional. Bahwa pemasaran mencakup beberapa aspek 

atau tindakan bukan hanya menjual langsung kepada pihak pembali. Berikut pengertian 

pemasaran:” Marketing is a business activity of a company in an effort to gain maximum profit. 

As noted by Kotler (1995) that marketing is a social and managerial process in which 

individuals and groups obtain their needs and desires to create the offer and to exchange 

something of valur to one another; Stanton (Swasta and Irawan,1990) stated that marketing is 

a whole system of business activities aimed at planning, pricing, promoting and distributing 

goods or services that satify the needs of both the buyers existing and potential buyers.” (Ali, 

2016:1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 5.2 Sebelah Kiri Pemasaran konvensional dimana pembeli datang sendiri di roti 
“Reza Bakery”. Sebelah Kanan Pemasaran konvesional dengan menjajagan pake gerobak 

motor di roti “Dilla Bakery” 
2. Pelatihan Label 

Pelatihan label ini diberikan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman terhadap 

fungsi label atau kemasan yang baik. Karena selama ini kedua pengusaha roti “Dilla Bakery” 

dan “Reza Backrey”kemasannya kurang menarik dan masih minim. Selama ini produk roti 

kedua mitra hanya menggunakan bungkus plastik untuk melindungi produknya dari kotoran 

atau debu.Label merk/brand memiliki banyak fungsi dan dapat memberikan nilai tambah pada 

produknya. Beberapa fungsi label merk/brand adalah sebagai berikut: “Brand names help 

consumers identify products that might be benefit them. Brands also say something about 

product quality and consistency-buyers who always buy the same brand know that they will get 

the same features, benefits, and quality each time they buy.” (Kotler, 2014: 255). Menurut Lamb 
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bahwa sebuah merk/brand memiliki fungsi berikut:” Branding has three main purposes: 

identification, repeat sales, and product sales. The most important purpose is identification. 

Branding allows marketers to distinguish their products from all other. Many brand names are 

familiar to consumers and allocate quality.” (Lamb,1994:286) .Dengan menggunakan label atau 

kemasan, maka calon pembeli akan lebih tertarik dan mudah memilihnya. 

Memberikan pelatihan dan penyuluhan mengenai berbagai kemasan produk roti dan label 

kemasan yang komunikatif. Pelatihan ini diberikan pada kedua mitra yaitu “Dilla Backery” dan 

“ Reza Backery”, materi pelatihan mengenai konsep kemasan, desain kemasan, pentingnya 

kemasan.  Desain kemasan berlaku untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, 

menyimpan, mengindentifikasi, dan membedakan sebuah produk di pasar. Pada akhirnya desain 

kemasan berlaku sebagai pemasaran produk dengan mengkomunikasikan kepribadian atau 

fungsi produk konsumsi secara unik.Sebenarnya sebuah label merk/brand memiliki banyak 

fungsi dan dapat memberikan nilai tambah pada produknya. Beberapa fungsi label merk/brand 

adalah sebagai berikut: “Brand names help consumers identify products that might be benefit 

them. Brands also say something about product quality and consistency-buyers who always buy 

the same brand know that they will get the same features, benefits, and quality each time they 

buy.” (Kotler, 2014: 255). Menurut Lamb bahwa sebuah merk/brand memiliki fungsi berikut:” 

Branding has three main purposes: identification, repeat sales, and product sales. The most 

important purpose is identification. Branding allows marketers to distinguish their products 

from all other. Many brand names are familiar to consumers and allocate quality.” 

(Lamb,1994:286). Pelatihan Label diberikan di lokasi kedua mitra yaitu “Reza Bakery” yang 

terletak di daerah Bandung Timur dan pabrik roti “Dilla Bakery” di daerah Bandung Selatan.  

 

Gambar. 5.3 Sebelah Kiri Pelatihan label di roti “Reza Bakery”di daerah Bandung Timur. 

Sebelah Kanan Pelatihan Label di roti “Dilla Bakery”di daerah Bandung Selatan 
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Pemahaman kedua mitra terhadap fungsi label atau kemasan yang baik dan menarik 

sudah memahami. Selama ini produk roti kedua mitra hanya menggunakan bungkus plastik 

untuk melindungi produknya dari kotoran atau debu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 5.4 Awal sebelum Pelatihan Label (Kiri) Proses pembungkusan  roti “Reza 

Bakery”.(Kanan)Setelah Pelatihan Label Produk “Dilla Bakery”dan“Reza Bakery” 

 

3. Pelatihan Kemasan  

Pelatihan Kemasan yang dilakukan kepada kedua mitra, tujuan pelatihan ini untuk 

memahami konsep kemasan, pentingnya kemasan, teori kemasan. Kemasan sebagai media 

informasi. Kemasan selain berfungsi sebagai pembungkus yang melindungi suatu produk juga 

berfungsi sebagai media informasi, di mana di dalamnya tercantum segala sesuatu tentang 

produk yang dapat memberikan informasi kepada konsumen. Beberapa fungsi label merk/brand 

adalah sebagai berikut: “Brand names help consumers identify products that might be benefit 

them. Brands also say something about product quality and consistency-buyers who always buy 

the same brand know that they will get the same features, benefits, and quality each time they 

buy.” (Kotler, 2014: 255). Menurut Lamb bahwa sebuah merk/brand memiliki fungsi berikut:” 

Branding has three main purposes: identification, repeat sales, and product sales. The most 

important purpose is identification. Branding allows marketers to distinguish their products 

from all other. Many brand names are familiar to consumers and allocate quality.” 

(Lamb,1994:286) 



Susanti,  Herdiana, Priatna, Pengembangan Usaha Roti…. 

96 
 

Gambar. 5.5 Sebelah Kiri Pelatihan Kemasan di roti “Dilla Bakery”. Sebelah Kanan 
Setelah Pelatihan Kemasan  di roti “Reza Bakery” 

Setelah kegiatan pelatihan pemasaran, label dan kemasan pada usaha roti “Dilla Bakery” 

dan “Reza Bakery” , maka tahap selanjutnya adalah pemantauan kegiatan yang dilakukan oleh 

roti “Dilla Bakery” dan “Reza Bakery”. Setelah pelatihan dan penyuluhan mengenai berbagai 

kemasan produk roti dan label kemasan yang komunikatif, memperluas jaringan pemasaran 

mitra, peningkatan kemampuan manajerial mitra. Pada dasarnya kedua mitra pengabdian 

bersemangat dalam menjalankan sistem pemasaran dengan memperluas jaringan mitra yakni 

melalui media sosial dan web : rezacakebakery.blog.co.id; (2) Kedua mitra membuat design 

label kemasan produk roti yang mempengaruhi terhadap peningkatan penjualan; (3) Kedua 

mitra melakukan manajemen usaha dalam memperbaiki sistem manajemen usaha yang 

dijalannkan sudah mengalami perubahan. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengabdian yang telah dicapai atau hasil pengabdian sementara 

,pengabdian IbM Pengembangan Usaha Roti di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung telah 

dapat dijalankan dengan baik dan tanpa halangan yang berarti. Ada beberapa kegiatan 

pengabdian yang telah dilaksanakan pada kedua mitra yaitu pelatihan label, pelatihan 

pemasaran dan pelatihan kemasan. Kesimpulannya kedua mitra pengabdian bersemangat dalam 

menjalankan sistem pemasaran dengan memperluas jaringan mitra yakni melalui media sosial 

(fb,ig,twitter,bbm,watsup) dan web ( rezacakebakery.blog.co.id ) ; (2) Kedua mitra membuat 

design label kemasan produk roti yang mempengaruhi terhadap peningkatan penjualan; (3) 
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Kedua mitra melakukan manajemen usaha dalam memperbaiki sistem manajemen usaha yang 

dijalannkan sudah mengalami perubahan. 

 

REKOMENDASI 

Beberapa saran yang dapat diajukan atas dasar penemuan yang diperoleh pada kegiatan 

pengabdian adalah sebagai berikut: (1) Memfasilitasi untuk usaha roti “Dila Bakery” dan “Reza 

Bakery”  dalam memperoleh perijinan sebagai Usaha Kecil Menengah (UKM); (2) Peningkatan 

teknologi dalam pengembangan usaha roti; (3) Mengikiutsertakan dalam kegiatan-kegiatan 

UKM di pemerintah daerah atau pusat. 
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