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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pelaksanaan PKPM  

Program Strata 1 (S1) dibentuk dengan tujuan menghasilkan Sumber Daya 

Manusia yang ahli di bidangnya dan tanggap terhadap perubahan, 

perkembangan Ilmu, Teknologi dan Seni. Masalah yang sering dihadapi 

berkaitan pelayanan langsung di bidang keahliannya. Akan tetapi, masih 

banyak lulusan baru dari perguruan tinggi mengalami kesulitan dalam 

menghadapi kenyataan yang ada di lapangan. Hal tersebut disebabkan karena 

apa yang didapat di bangku perkuliahan jauh berbeda dengan yang ada di 

lapangan, lulusan baru kurang siap dengan kenyataan yang ada dan 

kurangnya bekal teknikal mahasiswa ketika perkuliahan.   

 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) merupakan salah satu 

perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pengabdian merupakan suatu 

wujud integralisasi dari ilmu yang tertuang secara teoritis dibangku kuliah 

untuk diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, 

sehingga ilmu yang diperoleh dapat diaplikasikan dan dikembangkan dalam 

kehidupan masyarakat luas. Kegiatan tersebut berupa pengabdian kepada 

masyarakat dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan 

daerah tertentu yang berlangsung selama satu bulan dan bertempat di daerah 

setingkat desa. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi suatu pengalaman 
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belajar  yang baru untuk menambah pengetahuan, kemampuan dan kesadaran 

hidup bermasyarakat. 

 

Tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut ialah mahasiswa mampu memanfaatkan 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat 

dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan terjun langsung ke daerah dan 

masyarakat yang membutuhkan intervensi. Bagi masyarakat, kehadiran 

mahasiswa diharapkan mampu memberikan motivasi dan inovasi dalam 

bidang Sosial Kemasyarakatan. Dalam bentuk aplikasi keilmuan yang 

dimiliki mahasiswa terhadap masyarakat dalam mengembangkan 

kompetensinya, diharapkan sudah selayaknya siap untuk menghadapi 

tantangan yang sedang berkembang pada era globalisasi seperti sekarang ini. 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat Institut Bisnis dan Informatika 

Darmajaya 2019 adalah mata kuliah wajib dengan menerjunkan mahasiswa 

langsung ke masyarakat untuk membantu bagaimana cara mengembangkan 

dan mengelola daerah-daerah potensial yang menjadi sasaran yaitu yang 

memiliki keanekaragaman hasil bumi atau komoditas unggulan yang selama 

ini belum dikelola dengan baik serta mebangun sistem informasi desa. 

 

Kabupaten Lampung Selatan adalah salah satu tempat yang menjadi 

pelaksanaan kegiatan PKPM. Desa Srikaton Kecamatan Tanjung Bintang 

Kabupaten Lampung Selatan merupakan tempat pelaksanaan PKPM 

Kelompok 42. PKPM kelompok 42 terdiri dari 6 orang dengan Fakultas Ilmu 

Komputer Jurusan Sistem Informasi dan Fakultas Ekonomi Bisnis Jurusan 
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Manajemen dan Akuntansi. PKPM dilaksanakan dari tanggal 20 Agustus – 19 

September 2019. 

 

Desa Srikaton ini memiliki 6 Dusun dengan penduduk sebanyak 3.832 jiwa, 

yang terdiri dari Laki-laki 1.791 Orang dan Perempuan : 2.041 Orang dengan 

jumlah kepala keluarga sebanyak 1.104. Desa Srikaton sangat baik untuk 

mengembangkan usaha peternakan. Desa Srikaton memiliki rencana strategis 

untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Desa Srikaton tersebut nantinya akan menjadi dokumen 

perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. 

Apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka akan memiliki sebuah 

perencanaan yang memberikan kesempatan kepada desa untuk melaksanakan 

kegiatan pembagunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan 

yang baik seperti partisipasif, transparan dan akuntabilitas. 

 

Permasalahan di Desa Srikaton merupakan masalah desa yang bersumber dari 

hasil pengkajian desa mencermikan daftar masalah kondisi prasarana berupa 

Lingkungan, Kesehatan, Pendidikan, Sosial budaya dan Keamanan. Selain itu 

dalam bidang ekonomi terdapat beberapa Usaha Kegiatan Menengah (UKM) 

yang kurang berkembang baik dalam pemasaran, merk dagang dan keuangan. 

Dengan berkembang pesatnya kemajuan teknologi saat ini maka kita 

diharuskan untuk bisa menguasai hal-hal mengenai IT. Saat ini di Desa juga 

membutuhkan media informasi yang luas seputar desa sehingga masyarakat 

dimudahkan untuk mendapatkan informasi yang ada di desa, terutama para 
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pemilik usaha mandiri agar dapat berinovasi dengan usahanya kemudian 

dapat menyebar luaskan usahanya dengan adanya kemajuan dibidang 

teknologi informasi. 

 

Semakin berkembangnya pertumbuhan Ekonomi dan Ilmu Teknologi maka 

kita diharuskan untuk semakin kreatif memanfaatkan sumber daya yang 

tersedia di alam sekaligus menguasai pengetahuan tentang teknologi agar 

dapat bersaing dalam sektor manapun. Dengan demikian menjadi tantangan 

bagi penulis untuk mengabdikan diri kepada masyarakat dan dapat 

memperoleh pengalaman dan ilmu dari berbagai perbedaan dan persamaan 

antara teori dan praktek.  Berdasarkan  latar  belakang  masalah  tersebut,  

penulis  membuat Laporan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) ini 

berjudul “PENINGKATAN POTENSI UMKM MEBEL MELALUI 

PENGEMBANGAN DAN INOVASI LIMBAH KAYU” 
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1.2 Manfaat PKPM 

Manfaat dari hasil kegiatan PKPM adalah sebagai berikut; 

1.2.1 Manfaat Untuk Desa 

a. Memberdayakan usaha mikro kecil menengah serta membantu 

perekonomian masyarakat dan terbukanya peluang usaha 

b. Memberikan inspirasi bagi masyarakat dalam upaya memanfaatkan 

potensi-potensi usaha yang terdapat di Desa Srikaton 

c. Dengan adanya home industri di Desa Srikaton diharapkan ke depan 

dapat menyerap tenaga kerja dan menumbuhkan inovasi bagi 

masyarakat di sekitar pemilik usaha 

d. Dengan adanya website desa diharapkan dapat memberikan 

informasi tentang desa Srikaton sehingga masyarakat dapat 

mengetahui potensi-potensi yang ada di Desa Srikaton  

 

1.2.2 Manfaat Bagi UKM Mebel 

a. Terciptanya inovasi dan kreatifitas pemanfaatan limbah kayu mebel 

sehingga memiliki nilai jual terhadap limbah kayu yang biasanya 

terbuang dan tidak terpakai. 

b. Melibatkan karang taruna desa dalam pengembangan UMKM. 

c. Terciptanya sebuah media sosial yang mampu mengatasi 

permasalahan pada proses pemasaran dan dapat mempublikasikan 

produk mebel seperti lemari, kursi pada masyarakat secara online. 

d. Mengetahui perhitungan penjualan anggaran serta HPP dalam 

laporan keuangan untuk UMKM Mebel. 
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e. Memperkenalkan informasi mengenai UMKM Mebel yang dapat 

diakses oleh seluruh masyarakat melalui website UMKM. 

 

1.2.3 Manfaat Untuk Institusi 

Sebagai bentuk nyata pemberdayaan dan pengabdian IBI Darmajaya 

kepada masyarakat Khususnya desa Srikaton kecamatan Tanjung 

Bintang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung 

 

 

 

 


