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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan serangkain kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat 

(PKPM) di Desa Candimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan 

difokuskan pada pengembangan ekonomi lokal masyarakat berbasis bisnis 

dan teknologi yang dirancang untuk melaksanakan misi dalam bidang 

kemasyarakatan yaitu peningkatan dan pengembangan usaha budidaya jamur 

tiram dengan hasil kerja yang telah dilaksanakan yang dapat disimpulkan 

yaitu: 

1. Pelatihan inovasi pengolahan jamur tiram menjadi nugget dan kerupuk 

jamur tiram yang bertujuan supaya dapat membantu UKM dalam 

mengembangkan usahanya menjadi lebih beragam dan menambah 

penghasilan UKM. 

2. Pembuatan kemasan dan merek untuk produk nugget dan kerupuk jamur 

tiram  yang bertujuan agar produk dapat dijual dengan nilai jual yang 

cukup tinggi dan memiliki ciri khas tersendiri sehingga memudahkan 

konsumen untuk mengenal produk nugget dan kerupuk jamur tiram. 

3. Penyuluhan pembuatan laporan keuangan UKM dan penentuan harga 

pokok penjualan serta laba rugi yang bertujuan agar Pemilik UKM dapat 

memahami bagaimana membuat suatu laporan keuangan sehingga dapat 

mengetahui keuntungan dari produk tersebut. 

4. Pembuatan sosial media sebagai media pemasaran online yang bertujuan 

supaya dapat memasarkan produk dalam lingkup yang lebih luas. 

5. Pembuatan video dokumenter bertujuan untuk membantu Desa Candimas 

agar semua kegiatan yang terdapat di Desa Candimas dapat diketahui 

masyarakat luas dan dapat menjadi tempat untuk mempromosikan hasil 

dan potensi desa. 

6. Pembuatan website Desa dan website UKM serta pembuatan banner UKM 

dengan tujuan memberikan kemudahan kepada para pengunjung nantinya 

untuk memahami dan ingin mengunjungi  UKM di Desa Candimas. 
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7. Pelatihan dasar - dasar Miscorosoft Office Word dan kerajinan tangan dari 

stik es krim serta sosialisasi manfaat menabung pada usia dini pada pelajar 

SD N 4 Candimas yang bertujuan supaya anak usia dini dapat mengetahui 

dasar - dasar Microsoft Office, memanfaatkan limbah dari stik es krim dan 

menabung sejak dini sehingga dapat dijadikan bekal untuk masa yang akan 

datang. 

8. Pelatihan pembuatan website dasar dan sosialisasi penggunaan internet 

secara positif pada pelajar SMP N 5 Natar dengan tujuan agar dapat 

mengetahui dasar pembuatan web dan dapat meminimalisir terjadinya 

penggunaan internet secara berlebih dan meminimalisir kerusakan mata. 

9. Pembuatan banner rumah Kepala Dusun dan RT di Dusun Candimas IV 

bertujuan untuk mempermudah tamu yang datang ke Dusun Candimas IV 

saat akan mencari rumah Kepala Dusun dan RT. 

10. Kegiatan senam bersama masyarakat Dusun Candimas IV agar masyarakat 

Dusun Candimas IV kembali melakukan kegiatan senam bersama rutin 

setiap minggunya. 

 

5.1 Saran 

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

berikut : 

5.2.1 Bagi UKM  

a. Hasil Produksi Pisang Dapat dikembangkan Menjadi Produk Olahan 

Lain yang memiliki nilai jual lebih tinggi dari pada dioleh sebagai 

Sale Pisang. UKM dapat lebih kreatif dalam mencoba terobosan-

terobosan terbaru dalam berinovasi agar konsumen lebih tertarik 

pada produk tersebut. 

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 untuk mengetahui laba dan ruginya 

usaha, serta dapat menentukan target/keputusan usaha kedepannya. 
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5.2.2 Untuk Masyarakat  

a. 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. 

b. 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. 

 

5.2.3 Untuk Perangkat Desa 

Sebagai sarana pengolahan informasi kepada masyarakat desa, website 

Mulyosari.sideka.id sekiranya dapat terus dikelola dengan baik serta 

website tersebut tetap dapat dikelola dengan baik sesuai dengan 

perkembangan desa Mulyosari. Sehingga website tersebut dapat menjadi 

wadah promosi bagi desa Mulyosari untuk diketahui masyarakat luas. 

 

5.2.4 Untuk 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 PKPM panitia pelaksana 

dan pihak-pihak yang terkait lebih mempersiapkan dengan matang 

lagi terutama dalam menjalin koordinasi dengan lapangan/Kampung 

lokasi pelaksanaan PKPM. 

 


