
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan serangkaian kegiatan program kerja pengabdian masyarakat

(PKPM) di desa Sindang Sari kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung

Selatan yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan yaitu :

a. pembuatan harga pokok produksi dan Laporan Laba Rugi pada usaha

Keripik Singkong dan Kelanting Getuk serta dapat membantu dalam

menentukan harga jual produk, membuat usaha mandiri tersebut

mempunyai pencatatan dan perhitungan yang baik.

b. Pemberian inovasi merk, kemasan dan pemasaran produk dapat membantu

masyarakat mengenal produk dan meningkatkan nilai jual.

c. Membantu dalam strategi pemasaran produk keripik singkong dan

kelanting getuk melalui media sosial.

d. Memberikan pembelajaran tentang bagaimana cara mengoperasionalkan

website terhadap UKM

5.2 Saran

Memperhatikan hasil analisis, pembahasan dan kesimpulan diatas maka

beberapa saran yang dapat diajukan yaitu:

5.2.1 Saran Untuk Pemerintah

1. Pemerintah diharapkan lebih perhatian mengenai pembentukan UKM

untuk kesejahteraan perekonomian masyarakat dalam memproduksi

produk dengan memanfaatkan potensi fisik dan non fisik desa.

2. Pemerintah diharapkan dapat membantu masyarakat dalam proses

pemasaran produk sehingga produk dalam negeri tidak kalah bersaing

dengan produk ekspor.

3. Pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian dan pelatihan

mengenai cara perhitungan harga jual dan laba rugi untuk Usaha Kecil

Menengah (UKM) khususnya Desa Sindang Sari.
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5.2.2 Saran Untuk Masyarakat Desa Sindang Sari Dan Ukm Kripik

Singkong Dan Kelanting Getuk

1. Masyarakat Desa Sindang Sari khususnya Ibu Mariyati diharapkan dapat

termotivasi untuk mencoba berwirausaha dengan memanfaatkan

banyaknya varian rasa.

2. Masyarakat Desa Sindang Sari khususnya Ibu Mariyati diharapkan dapat

menjalakan kegiatan pemasaran melalui media social

(Instagram,Website).

3. Kami harap dengan adanya kegiatan PKPM ini Ibu Mariyati khususnya

dapat lebih teliti lagi dalam menentukan harga jual produk yang memiliki

kualitas tinggi.

5.2.3 Saran Untuk Institusi

Semoga kegiatan PKPM tahun selanjutnya lebih terorganisir dan

komunikasi antara pihak IIB Darmajaya dan pihak Desa yang ditempati

lebih baik lagi. Pelaksanaan kegiatan PKPM di Desa Sindang Sari

diharapkan dapat berlanjut ke tahun berikutnya karna banyak potensi

yang dapat dikembangkan di Desa Sindang Sari untuk menambah ilmu

baru bagi masyarakat Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang

Kabupaten Lampung Selatan.
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