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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN EVALUASI 

 

4.1 Pembahasan 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) merupakan wujud dari 

pengabdian diri mahasiswa IIB Darmajaya kepada masyarakat untuk memberikan 

dampak positif agar kondisi masyarakat menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya 

dalam kaitannya pengembangan dan pengelolaan daerah-daerah potensial yang 

menjadi sasaran, yaitu yang memiliki keanekaragaman hasil bumi atau komoditas 

unggulan yang selama ini belum dikelola dengan baik seperti mengembangkan 

usaha oncom  yang ada di desa Banjar Negeri serta memberikan inovasi pada 

usaha oncom yang sudah ada di desa dan membantu memajukan usaha oncom 

dengan mengembangkan pemasaran melalui media sosial, dan penyuluhan 

pembuatan web. 

Selain itu kegiatan PKPM merupakan suatu bentuk penerapan dedikasi dari Tri 

Dharma Perguruan Tinggi, sehingga hal ini merupakan suatu kewajiban yang 

harus dilaksanakan oleh seorang sarjana. Selama berlangsungnya kegiatan PKPM 

di Desa Banjar Negeri program dan kegiatan penunjang yang telah berjalan dan 

dapat tercapai tujuannya sesuai dengan harapan adalah : 

4.1.1 Program penyuluhan web usaha oncom 

Merupakan program utama dan pokok yang wajib dikerjakan dan dilakukan oleh 

Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer IIB Darmajaya yang sedang melaksanakan 

tugas pengabdian masyarakat. Tujuan dan maksud dari pembuatan web ini adalah 

untuk mempublikasikan potensi, kegiatan dan hasil dari Home Industry Desa 

Banjar Negeri kepada masyarakat luas secara elektronik, hal ini karena pengaruh 

oleh kemajuan teknologi yang semakin pesat.  

Selain mengenalkan mengenai profil usaha oncom kepada masyarakat tujuan lain 

dari pembuatan website usaha oncom ini adalah untuk membantu desa dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa Banjar Negeri.  
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Fitur-fitur yang terdapat didalam website tersebut adalah berupa: Fitur 

Beranda/Home, Profil usaha oncom. Dengan adanya fitur-fitur tersebut secara 

keseluruhan semua pelaksanaan kegiatan dapat diupdate dan diketahui melalui 

website yang telah dibuat.  

Kendala yang dialami dalam penyuluhan web adalah pemilik usaha oncom belum 

mengerti tentang situs web dan solusi yang diberikan adalah mengajarkan pemilik 

usaha oncom untuk bisa login ke situs web. 

4.1.2 Program pelatihan pengoperasian dasar komputer 

Merupakan program yang bertujuan untuk melatih siswa – siswi Desa Banjar 

Negeri. Siswa - siswi belum semua nya paham dalam pengoperasian dasar 

komputer. Hasil Kegiatan ini siswa – siswi Banjar Negeri bisa lebih mengetahui 

tentang teknologi informasi seperti Microsoft Office, Pengetikan 10 jari dan lain-

lain. 

4.1.3 Program promosi melalui media online 

Program ini bertujuan untuk mempermudah proses penjualan, dimana proses 

penjualan membutuhkan suatu media agar produk yang di hasilkan dapat terjual 

dengan adanya pemasaran secara online diharapkan produk Usaha Oncom dapat 

diketahui oleh masyarakat luas dan dapat meningkatkan pendapatan produksi dan 

Usaha Oncom dapat menjadi lebih berkembang lagi dari yang sekarang. 

Kendala yang dihadapi adalah masih sulitnya para pengguna media sosial di Desa 

Banjar Negeri untuk melakukan broadcast  sehinnga masih banyak yang belum 

mengenal produk KONCO. Sehingga solusi yang harus dilakukan dengan 

mengenalkan secara langsung produk keripik oncom kepada masyarakat sekitar 

Desa Banjar Negeri, agar keripik oncom menjadi lebih dikenal. 

4.1.4 Program pengembangan variasi rasa dan pembuatan merk keripik 

oncom ( KONCO ). 

Program ini bertujuan untuk mempermudah proses penjualan, dimana proses 

penjualan membutuhkan ide dan strategi. Ide dan strategi biasanya dilakukan 

untuk meningkatkan produk tersebut agar masyarakat mudah mengetahuinya, 

Salah satunya dengan menuangkan inovasi rasa pada produk.Dengan adanya 
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inovasi  berupa varian rasa seperti balado, dan original memiliki daya tarik 

tersendiri dan konsumen tidak mudah bosan dengan rasa yang diciptakan. Hasil 

dari kegiatan ini dapat meningkatkan presentase penjualan dan tingkat keuntungan 

yang ada pada Usaha Keripik Oncom ( KONCO ) tersebut. Salah satu tahapan 

penting dalam proses produksi Keripik Oncom ( KONCO ), karena hal pertama 

yang dinilai oleh konsumen sebelum mencoba sebuah produk adalah melihat 

kemasannya terlebih dahulu. Kemasan di desain semenarik mungkin berikut merk 

yang tertempel, dan mendapat penilaian yang bagus dari masyarakat sekitar. Hasil 

kegiatan ini mempengaruhi laba Usaha Oncom, laba yang dihasilkan meningkat 

dikarenakan desain yang dapat menarik minat konsumen dan dengan adanya logo 

produk tersebut dapat dengan mudah dikenal masyarakat luas sehingga produk 

Keripik Oncom ( KONCO ) tersebut tetap terjaga eksistensinya. Pada saat 

membuat keripik oncom menemui kendala seperti pada saat penggorengan keripik 

oncom yang dihasilkan cepat tidak renyah, karena oncom yang digunakan untuk 

keripik sebaiknya dijemur untuk mengurangi kadar air yang menyebabkan oncom 

pada saat digoreng masih basah. 

4.1.5 Program pelatihan laporan keuangan sederhana 

Merupakan kegiatan yang bertujuan agar pemilik Usaha Oncom dapat mengenal 

apa itu laporan keuangan dan dapat mengimplementasikan ilmu laporan keuangan 

kedalam pembuatan prooduk Usaha Oncom sehingga penjualan dan laba yang 

didapatkan dapat dengan mudah dihitung dan dengan menguasai laporan 

keuangan sederhana pemilik Usaha Oncom dapat dengan mudah untuk 

menghitung seluruh produksinya. 

1.1.6 Program Pembuatan Video Desa 

Merupakan kegiatan wajib yang harus dilakukan untuk mendokumentasikan 

aktivitas-aktivias apa yang dilakukan di Desa dan aktivitas kami dalam melakukan 

tugas Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM). Seperti acara malam 

puncak HUT RI yang ke-74, Rapat Bersama Aparat Desa, Kegiatan bersama 

pemuda pemudi dari Karang taruna,  Kegiatan sehari hari dan Kegiatan lainnya di 

kampung Sumber Agung. 
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Dokumentasi yang kami berikan kepada kepala kampung sebagai bentuk 

kenangan dari mahasiswa PKPM IIB Darmajaya dan masyarakat pun dapat 

melihat video dokumenter pada saat mereka merayakat Hari Ulang Tahun 

Republik Indonesia yang ke-74.  

Hasil kegiatan ini masyarakat Desa Banjar Negeri mempunyai video dokumentasi 

yang berisi potensi desa, kegiatan perlombaan HUT RI, dan lain-lain. 

1.1.7  Program Partisipasi dalam Merayakan malam puncak HUT RI ke 74 

Bertepatan pada bulan Agustus masyarakat Desa Banjar Negeri mengadakan 

perlombaan yang beragam dan dilaksanakan sampai akhir agustus dari 25 Agustus 

2019 – 02 September 2019. Sebelum malam puncak HUT RI kami juga 

mengadakan berbagai perlombaan  antar pemuda nya, dengan mengadakan 

perlombaan tersebut bertujuan agar masyrakat dapat mengenal PKPM Darmajaya 

Desa Banjar Negeri Acara lebih dekat, seluruh acara perlombaan berjalan dengan 

lancar dan meriah. 

Hasil kegiatan ini adalah mahasiswa PKPM bisa lebih dekat dengan masyarakat, 

dan masyarakat terbantu dalam merayakan HUT RI Ke 74 karena mahasiswa 

PKPM ikut berpartisipasi kepantian, penjurian dan lain-lain. 

1.1.8 Program Pembuatan Plang Dusun 

Hasil dari pembuatan nama dusun harapannya masyarakat Desa Banjar Negeri 

agar masyarakat desa dapat melihat dan mencari nama Dusun dengan mudah. 

Kendala yang dihadapi adalah peralatannya karena sulitnya mendapatkan 

peralatan yang dibutuhkan, oleh karena itu kami meminjam perlatan dari warga 

sekitar.  

4.1.9 Pengolahan limbah menjadi pupuk 

Mengurangi pencemaran lingkuangan dari limbah dengan memanfaatkan menjadi 

pupuk, yang berguna untuk tanaman menjadi tumbuh lebih baik  sehingga limbah 

tidak terbuang begitu saja.  

 

 


