
BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan rangkaian program kerja yang dilakukan oleh kelompok  84 PKPM 

Darmajaya, di Desa Sindang Garut, kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pemilik UKM Basreng(Bukan Basreng Biasa)  sudah bisa menghitung 

sendiri harga pokok produksi untuk usahanya 

2. Pemilik UKM Basreng(Bukan Basreng Biasa)  sudah bisa menentukan 

harga pokok produksi untuk usahanya 

3. Pemilik  UKM Basreng(Bukan Basreng Biasa)  sudah bisa membuat 

sendiri laporan keuangan untuk usahanya. 

4. UKM Basreng(Bukan Basreng Biasa) sudah memiliki logo atau merek 

sendiri  

5. Siswa sudah bisa mengenal komputer dan bisa mengetik di Microsoft 

Word dengan baik. 

6. Menciptakan inovasi kreatif dalam pemasaran melalui media sosial. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran-saran atau masukan yang dapat kami berikan adalah sebagai 

berikut : 
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5.2.1 Untuk Masyarakat Desa Sindang Garut 

Saran yang dapat diberikan bagi seluruh masyarakat di Desa Sindang Garut 

sebagai berikut: 

1. Tingkatkan rasa kepedulian terhadap perkembangan ekonomi 

kampung, tingkatkan keaktifan dalam hal usaha untuk membangun 

kampung dengan kreativitas dan kemampuan yang dimiliki. 

2. Selalu meningkatkan partisipasi dan keinginan untuk belajar dalam 

bidang ilmu pengetahuan teknologi yang dapat memberikan kontribusi 

dalam pengembangan karakter masyarakat yang lebih baik lagi. 

Pengelolaan sumber daya alam harus di kelola secara intergitas agar 

dapat berjalan dengan maksimal 

3. Pengelelolaan BUMDES harus di lakukan secara transparan dan baik 

untuk kesejahteraan masyarakat 

 

5.2.2 Untuk Institusi 

Saran yang dapat diberikan untuk institusi sebagai berikut: 

1. Kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat IIB Darmajaya ini 

sebaiknya diadakan kembali pada periode mendatang, karena kegiatan 

ini memberikan dampak positif dalam pengembangan karakter 

mahasiswa serta meningkatkan rasa kepedulian mahasiswa terhadap 

sesama dan terhadap lingkungan sekitar, melatih mahasiswa berifikir 

lebih kreatif belajar menjadi pemecahan masalah di dalam 

masyaratkat dan bercermin dan bersyukur karena dapat mengenyam 

pendidikan tingkat lanjut. 
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5.2.3 Untuk UKM 

Saran yang dapat diberikan bagi UKM di Desa Sindang Garut sebagai berikut: 

1. UKM dapat lebih kreatif dalam mencoba terobosan-terobosan terbaru 

dalam berinovasi agar konsumen lebih tertarik pada produk tersebut.  

2. Membuat laporan keuangan untuk mengetahui laba/rugi suatu usaha 

dan dapat menentukan target/keputusan usaha kedepannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


