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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Pelaksanaan program PKPM yang didukung oleh kegiatan akademik berupa 

Kerja  Praktek dapat memberikan motivasi bagi mahasiswa, dalam upaya 

menerapkan dan mengembangan kompetensi keilmuan yang aplikatif dan tepat 

guna, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Berdasarkan Serangkaian Kegiatan kami sebagai Mahasiswa PKPM yang di 

lakukan di Desa Batu Raja dengan hasil yang dilaksanakan dapat di ambil 

kesimpulan sebagai Berikut: 

1. Membantu cara menyalurkan produk melalui pendistribusian agar lebih optimal 

dalam memasarkan prosuk Air Mineral Way Miyoss Tersebut sehingga bisa 

berproduksi secara rutin dan terus menerus. 

2. Pembuatan laporan keuangan sekaligus pembukuan untuk BUMDes agar 

pemasukan dan pengeluaran tercatat dengan baik, dan juga perhitungan laba rgi 

dalam setiap produksinya.  

3. Pemuatan Vidio UKM agar dapat lebih mudah orang mengetahui tentang 

produk Air Mineral Way Miyoss.  

4. Perancangan website membantu BUMDes dalam menyebarkan informasi 

terkait potensi desa yang ada di Desa Batu Raja kehadapan Masyarakat luas. 

5. Membantu mengurus surat perizinan yang dimana untuk menunjang kelayakan 

dari UKM Air Mineral Way Miyoss agar dapat terus berkembang. 

6. Pemasaran dan Promosi yang di lakukan secara online dapat mengoptimalkan 

distribusi BUMDes yang bergerak dibidang produksi Air Mineral ”Way 

Miyos” dengan cara membuat akun @pkpm59_way.miyoss dan mengelola 

akun @bumdesjayabersama. 
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5.2 Saran 

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

berikut: 

5.2.1 Bagi BUMDes 

a. Hasil Produksi Way Miyoss dapat mencoba terobosan-terobosan terbaru 

dalam berinovasi agar konsumen lebih tertarik pada produk tersebut, serta 

memiliki nilai jual lebih tinggi untuk dipasarkan ke konsumen.  

b. Menjalin hubungan relasi bisnis agar tidak kesulitan dalam proses produksi 

dan distribusi agar usaha dapat terjamin kedepannya, salah satu bentuknya 

adalah melalui promosi online yang dapat menambah relasi bisnis. 

c. Membuat laporan keuangan dan pembukuan setiap bulan untuk 

mengetahui laba dan ruginya usaha, serta dapat menentukan 

target/keputusan usaha kedepannya. 

 

5.2.2 Bagi Masyarakat Desa Baturaja 

a. Dengan adanya potensi yang dimiliki desa diharapkan dapat membantu 

masyarakat dalam belajar mengelola serta mengembangkan potensi yang 

ada pada desa Baturaja. 

b. Dalam memajukan usaha, masyarakat harus berani mengambil risiko 

didalam menghadapi berbagai kendala yang terjadi didalam pelaksanaan 

usaha, serta mampu menjalin komunikasi kepada seluruh pihak-pihak lain 

dalam pengembangan usaha. 

c. Selalu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang ilmu 

pengetahuan teknologi, bisnis, dan dalam kegiatan organisasi kampung 

yang dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan karakter 

masyarakat yang cekatan, cerdas dan berakhlak mulia. 
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5.2.3 Bagi Aparatur Desa 

Sebagai sarana pengolahan informasi kepada masyarakat Desa Baturaja, 

sekiranya website yang telah kami buat dapat  terus dikelola dengan baik 

sesuai dengan perkembangan Desa Baturaja. Sehingga website tersebut 

dapat menjadi wadah promosi bagi Desa Baturaja untuk diketahui 

masyarakat luas, dengan selalu memperbaharui potensi yang ada dan berita 

yang ada di sekitar Desa Baturaja. 

 

5.2.4 Bagi Institusi 

a. Kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat ini sebaiknya diadakan 

kembali pada periode mendatang, karena kegiatan ini memberikan nilai 

positif  bagi mahasiswa dalam  mengembangkan potensi dalam diri, 

sehingga terciptanya empati dalam diri mahasiswa melalui program 

interaksi dan sosialisasi terhadap masyarakat setempat. 

b. Kedepannya dalam melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat panitia pelaksana dan pihak-pihak yang terkait lebih 

mempersiapkan dengan matang lagi terutama dalam menjalin koordinasi 

dengan lapangan/Desa lokasi pelaksanaan PKPM. 

 


