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ABSTRAK
Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mempengaruhi
pola hidup masyarakat dimana penggunaan smartphone dan akses
online telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat seharihari. Penggunaan teknologi di bidang usaha, khususnya usaha
kuliner sudah mulai diterapkan oleh para pelaku usaha dan
dimanfaatkan oleh para konsumen. Kecamatan Pineleng sebagai
salah satu kecamatan di kabupaten Minahasa memiliki banyak
usaha kuliner kecil dan menengah. Salah satunya adalah Katering
Samsuri yang menyediakan pesanan makanan ke rumah-rumah
atau acara. Mengingat lokasinya di dalam lorong Pineleng I dan
masih menggunakan iklan tradisional lewat cerita dari mulut ke
mulut maka agak sulit untuk memasarkan produk kulinernya.
Untuk itulah akan dilaksanakan pengabdian kepada masyarakat
dengan menggunakan kompetensi yang ada di bidang teknologi
informasi untuk mengembangkan usaha dari mitra di Kecamatan
Pineleng. Dengan analisis dan perancangan sesuai dengan produk
kuliner yang ditawarkan maka diusulkan untuk mengembangkan
situs untuk pemasaran secara online yang dapat diakses oleh
masyarakat luas dan diharapkan dapat mengembangkan usaha
kuliner milik mitra.
ABSTRACT
The rapid development of technology has affected people's lifestyles
where the use of smartphones and online access have become a part
of everyday life. The use of technology in the business sector,
especially culinary business has begun to be applied by business
people and utilized by consumers. Pineleng sub-district as one of
the sub-districts in the Minahasa district has many small and
medium-sized culinary businesses. One of them is Samsuri
Catering, which provides food orders to homes or events. Given its
location in the aisle of Pineleng I and still using traditional
advertisements through word of mouth, it is rather difficult to
market its culinary products. For this reason, community service
will be carried out by using existing competencies in information
technology to develop business from partners in Pineleng District.
With analysis and design in accordance with the culinary products
offered, it is proposed to develop a site for online marketing that
can be accessed by the wider community and is expected to develop
the culinary business owned by partners.

teknologi

PENDAHULUAN

di

dunia

semakin

pesat,

khususnya kemajuan di bidang teknologi
Dewasa

ini

perkembangan

informasi.
25

Hampir

segala

bidang

DAYA SAINS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume 2 | Nomor 1 | April | 2019
menggunakan bantuan teknologi komputer
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pengoperasian situs berbasis web.

ditampilkan serta kisaran harga yang

Evaluasi terhadap kegiatan akan

ditawarkan

berdasarkan

paket

harian.

dilakukan oleh pelaksana dan mitra untuk

Tidak lupa juga dilakukan pemilihan nama

mengetahui dampak produk dan pelatihan

situs dan desain logo dengan persetujuan

yang diberikan diikuti dengan sosialisasi

pemilik usaha. Berdasarkan diskusi yang

produk situs mitra agar lebih dikenal

dilakukan, pemilik usaha menginginkan

masyarakat luas. Agar informasi yang

agar situs produk mudah dioperasikan dan

terdapat

menampilkan

dalam

situs

dapat

selalu

informasi

dengan

jelas

diperbaharui maka mitra perlu diberi akses

sehingga dipilihlah tampilan situs single

dan fitur untuk memperbaharui data yang

page site dimana tampilan situs akan

akan ditampilkan. Sehingga informasi yang

ditampilkan dalam 1 halaman penuh dan

tampil selalu terbaru dan sesuai dengan

dibagi dalam berbagai blok berbeda untuk

kebutuhan mitra.

menampilkan informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan

hasil

survey

dan

analisis situasi pada tahap perencanaan
maka pelaksanaan kegiatan pengabdian
diawali dengan melakukan diskusi dengan
pemilik

usaha

mengumpulkan

kuliner

untuk

informasi

untuk

pengembangan situs produk kuliner mitra.
Gambar 1: Dokumentasi Produk Kuliner

Berbagai informasi yang dikumpulkan
antara lain profil usaha, harga dan jenis
paket kuliner yang ditawarkan, lokasi, foto
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dijelaskan terlebih dahulu. Pembahasan
disertai argumentasi yang logis dengan
mengaitkan hasil PkM dengan teori, hasil
PkM yang lain dan atau hasil penelitian.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan
Gambar 2: Situs Kuliner Katering
Samsuri
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Kepada
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Kelompok Kulinet Kecamatan Minahasa
Beberapa fitur yang ditawarkan pada situs

Desa Pineleng Satu maka dapat ditarik
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usaha,
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informasi menu dan harga paket yang

produk kuliner yang ditawarkan oleh

ditawarkan, testimoni pelanggan, denah
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online
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b.

Situs produk kuliner mitra merupakan
template situs yang dapat dijadikan
sebagai dasar untuk pengembangan
usaha kuliner lainnya di daerah sekitar.
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