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Abstrak. 

Peranan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di perekonomian nasional terhitung cukup besar. 

Jumlah tersebut mencapai 99,9 persen dan penyerapan tenaga kerja mencapai 97 persen. Usaha mikro, 

kecil dan menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat vital didalam pembangunan dan 

pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara berkembang seperti Indonesia tetapi juga di negara-

negara maju.. Jumlah pelaku usaha industri UMKM Indonesia termasuk paling banyak diantara negara 

lainnya, terutama sejak tahun 2014 terus mengalami perkembangan. Peningkatan UMKM akan 

berdampak pada persaingan diantara para UMKM, sehingga menimbulkan permasalahan diantaranya 

adalah perang harga. Agar dapat meningkatkan permintaan maka unit usaha berusaha memberikan harga 

terbaik kepada konsumen dengan cara menurunkan harga.  Menurunkan harga dianggap adalah cara 

manjur untuk meningkatkan permintaan. Tetapi hal tersebut terkadang membuat unit usaha berani untuk 

menurunkan harga tanpa memperhatikan berapa sesungguhnya harga pokok yang melekat di sebuah 

produk yang dihasilkan, dan terkadang unit usaha juga tidak memperhatikan biaya biaya yang seharusnya 

dibebankan dalam memproduksi sebuah produk. Kegiatan pengabdian masyarakat yang di laksanakan 

merupakan wujud kepedulian Universitas Mercubuana kepada lingkungan sekitar. Upaya universitas 

Mercubuana untuk dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar atau yang saat ini dikenal dengan 

kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR). Dengan pelatihan ini, para para peserta mendapatkan 

pengetahuan bagaimana cara menghitung harga pokok produksi sehingga mampu memperbaiki 

perhitungan selama ini. Adapun Metode kegiatan yang akan digunakan adalah sebagai:1) Metode 

penyuluhan; digunakan untuk menyampaikan materi yang berupa teori. 2) Metode Praktik; proses 

perhitungan harga pokok produksi dipraktikkan langsung dihadapan peserta 3) Metode Tanya jawab ; 

digunakan untuk memberikan kesempatan bagi peserta yang belum  jelas dalam pemahamannya.  Adapun 

pesertanya  adalah warga meruya selatan yang memiliki usaha. Kegiatan Pengabdian Masyarakat telah di 

laksanakan pada hari Minggu, 09 Desember 2018. Dari hasil kegiatan pelatihan ini, peserta merasa puas 

dan cepat memahami penjelasan yang diberikan. 
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