
BAB V 

PENUTUP 

 

1.1 Kesimpulan 

Kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat di Desa Pekondoh Kecamatan 

Way Lima Kabupaten Pesawaran telah berjalan dengan lancar. Hasil kegitan yang 

telang dilaksanakan di Desa Pekondoh adalah sebagai berikut : 

a. Pembuatan video mengenai kegiatan di UKM Sulam Payet Mandiri di 

Desa Pekondoh yang bertujuan agar produk dari UKM Sulam Payet 

Mandiri dapat dikenal oleh masyarakat luas. 

b. Pembuatan Logo UKM Sulam Payet Mandiri yang bertujuan untuk 

menarik perhatian konsumen dan memberi ciri khas pada produk Sulam 

Payet. 

c. Menambah nilai jual untuk UKM Sulam Payet Mandiri, maka kami 

membuat Banner  untuk pemasarannya dan plastik untuk kemasan produk 

UKM Sulam Payet Mandiri. 

d. Pemasaran produk dari UKM Sulam Payet Mandiri secara online berbasis 

E-Commerce dengan menggunakan media sosial Instagram dan 

AplikasiShopee agar penjualan produk Sulam Payet dapat menyebar luas. 

e. Menyusun catatan laporan keuangan mengenai perhitungan biaya 

produksi, penentuan harga pokok produksi dan laporan laba rugi pada 

UKM Sulam Payet Mandiri dengan tujuan agar pemilik UKM dapat 

mengetahui setiap pengeluaran dan pemasukkan yang diperoleh dari 

kegiatan UKM Sulam Payet Mandiri. 

f. Pembuatan struktur organisasi untuk UKM Sulam Payet Mandiri dengan 

tujuan agar kegiatan UKM dapat terstruktur dan pemilik UKM dapat 

memahami mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. 

 

 



 

1.2 Saran 

1. Bagi Pelaku Usaha 

Diharapkan akan dapat meningkatkan hasil UKM dengan memberdayakan  Ibu- 

Ibu sekitar sehingga kegiatan UKM dapat lebih berkembang lagi. Pelaku usaha 

juga diharapkan dapat berinovasi untuk usahanya agar produk yang dihasilkan 

dapat terus  berkembang. 

2. Bagi Pemerintah 

Memberikan peyuluhan kepada masyarakat agar dapat memahami apa yang harus 

dilakukan untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur atau jiwa kewirausahaan 

masyarakat Desa Pekondoh agar lebih mandiri dan kreatif dalam mengembangkan 

usaha.  

3. Bagi Masyarakat 

Dengan adanya kegiatan PKPM ini diharapkan masyarakat dapat termotivasi 

untuk berwirausaha dan secara aktif mengembangkan kreatifitas dalam 

menjalankan usaha untuk meningkatkan perekonomian yang lebih baik agar 

tercapai kehidupan yang sejahtera bagi masyarakat.  

 

 


