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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Pembangunan ekonomi merupakan tolak ukur pembangunan nasional
dimana

sektor

ekonomi

selalu

menjadi

fokus

pemerintah

dalam

melaksanakan pembangunan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Kini setelah masa krisis terlewati, perbaikan sektor ekonomi tetap menjadi
prioritas utama. Pembangunan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari usaha
kecil menengah (UMKM).Usaha kecil menengah (UMKM) memiliki
peranan penting dalam pertumbuhan stabilitas ekonomi.

Tujuan UMKM itu sendiri salah satunya adalah untuk membuka lapangan
pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan diadakannya
PKPM

IBI

Darmajaya

adalah

untuk

mengembangkan

jiwa

enterpreneurship, membangun Desa Kuta Dalom, untuk menggali potensi
wilayah atau desa guna mengembangkan kreatifitas masyarakat melalui
Usaha Kecil Menengah (UMKM). Pada saat ini Program Kerja Pengabdian
Masyarakat (PKPM) IBI Darmajaya dilaksanakan di kabupaten Pesawaran
dan tersebar di 15 desa kecamatan Way Lima. Kelompok 80 melaksanakan
PKPM di salah satu desa dari 15 desa yang ada di kecamatan Waylima yaitu
Desa Kuta Dalom.

Desa Kuta Dalom merupakan desa ke 5 yang memiliki pendapatan terbesar
di Kecamatan Way Lima. Penyumbang pendapatan terbesar Desa Kuta
Dalom berasal dari Sumber Daya Alam terutama dibidang perkebunan.
Potensi yang besar di Desa Kuta Dalom tidak berbanding lurus dengan
pengelolaan UMKM. UMKM di Desa Kuta Dalom tidak berjalan dengan
baik karena masyarakat kurang kreatif inovatif dan tidak termotivasi untuk
memasarkan produk yang dihasilkan sehingga melakukan produksi hanya
untuk konsumsi sendiri.
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Desa Kuta Dalom Memiliki 6 Dusun dengan penduduk Sebanyak 2.438
Jiwa , yang terdiri dari 1187 laki-laki dan 1251 perempuan dengan jumlah
kepala keluarga sebanyak 689. Mayoritas penduduk desa Penghasilan
utama masyarakat Desa Kuta Dalom adalah dari hasil persawahan,
perkebunan dan peternakan. Tercatat 80% dari persawahan, 5% pertenakan,
10% sebagai PNS, sisanya adalah perkebunan singkong, pisang, coklat,
pepaya dan karet. Serta ada beberapa UMKM yang merupakan sumber
penghasilan masyarakat seperti Tapis, UMKM Emping, dan Peyek Hanya
sebagian kecil masyarakat yang berprofesi sebagai PNS.

UMKM yang ada di Desa Kuta Dalom diantaranya UMKM Peyek, UMKM
Gula Tapis, dan UMKM Kakara, tetapi dari ke-3 UMKM tersebut ada
salah satu UMKM yang belum berkembang yaitu UMKM Peyek Ibu Mut.
UMKM Peyek merupakan usaha kecil yang dirintis oleh Ibu Mut semenjak
tahun 2016. Didalam UMKM ini masih terdapat banyak kendala dalam
menjalankan roda usahanya antara lain dalam aspek keuangan, tidak
adanya perhitungan harga pokok produksi serta tidak ada nya pelaporan
keuangan yang baik. Sehingga laba yang dihasilkan tidak maksimal dan
tidak diketahui dengan jelas, selain itu dalam aspek pengembangan produk
tidak adanya merek dagang dan tidak adanya kreasi atau inovasi dalam
produk.

Inilah yang menjadi kendala dalam aspek pengembangan produk,
sedangkan dalam aspek pemasaran tidak ada nya media sosial yang
digunakan dalam kegiatan promosi sehingga promosi hanya dilakukan
melalui mulut ke mulut.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis membuat Laporan
Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) ini Berjudul ; “INOVASI
PENGOLAHAN PRODUK UMKM PEYEK MELATI DI DESA
KUTA

DALOM

PESAWARAN ”.

KECAMATAN

WAY

LIMA

KABUPATEN
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1.2 Manfaat PKPM
Manfaat dari hasil kegiatan PKPM adalah sebagai beriku
1.2.1 Bagi Mahasiswa
a. Menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman dalam
hidup bermasyarakat.
b. Melatih mahasiswa dalam mengidentifikasi masalah yang ada dan
mencari solusi yang dapat digunakan untuk memecahkan
pemasalahan tersebut.
c. Menimbulkan rasa kepedulian, kepercayaan diri, kedisiplinan,
tanggung jawab dan jiwa kepemimpinan.
d. Mahasiswa lebih siap untuk menghadapi persaingan di dunia kerja
di masa mendatang.

1.2.2 Bagi IBI Darmajaya
a. Membangun

kerja

sama

yang baik

antar

akademis

dan

pemerintahan Kabupaten Pesawaran.
b. Sebagai sarana atau media bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu
yang didapat dari kampus kepada masyarakat Desa Kuta Dalom.

1.2.3 Bagi Desa atau Kampung
a. Menjadikan Desa Kuta Dalom sebagai desa yang menggunakan
ilmu teknologi dan sistem informasi dalam pemerintahan.
b. Dapat mengembangkan potensi desa menjadi lebih baik dan
berkualitas.
c. Dapat memperkenalkan dan memberikan informasi tentang desa
Kuta Dalom kepada masyarakat luas melalui website.
d. Membantu perangkat desa dalam pengoprasian web
e. Memberikan pelatihan dasar – dasar komputer untuk siswa/i
sekolah dasar (SD)
f. Membantu UMKM Peyek Melati dalam memasarkan produk
melalui media sosial.
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g. Membantu UMKM Peyek dalam mengelola keuangan yang baik,
dengan pelatihan perhitungan HPP dan pembuatan laporan
keuangan.
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