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BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) yang dilaksanakan
mahasiswa/i merupakan salah satu perwujudan dari Tri Dharma Perguruan
Tinggi yaitu pengabdian masyarakat.kegiatan PKPM ini merupakan
penerapan ilmu yang di dapat selama di bangku kuliah sehingga ilmu yang
diperoleh dapat diaplikasikan dan dikembangkan dalam kehidupan
masyarakat luas. PKPM bagi mahasiswa diharapkan dapat menjadi suatu
pengalaman belajar yang baru untuk menambah pengetahuan, kemampuan,
dan kesadaran hidup bermasyarakat. Bagi masyakarat, kehadiran
mahasiswa diharapkan mampu memberikan motivasi dan inovasi dalam
bidang sosial kemasyarakatan. Tujuan utama adanya Praktek Kerja
Pengabdian Masyarakat adalah agar mahasiswa memperoleh pengalaman
belajar yang berharga melalui keterlibatannya dalam masyarakat, dan secara
langsung dapat menemukan, mengidentifikasi, merumuskan, serta
memecahkan permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan
hal diatas, Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat Institut Bisnis dan
Informatika (IBI) Darmajaya 2019 sebagai 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.
Permasalahan di Desa Budi Lestari merupakan masalah desa yang
bersumber dari hasil pengkajian desa mencerminkan daftar masalah kondisi
prasarana berupa Lingkungan, Kesehatan, Pendidikan Sosial budaya dan
Keamanan. Selain itu dalam bidang ekonomi terdapat beberapa Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang kurang berkembang baik dalam
Pemasaran, Merk dagang dan keuangan. Dengan berkembang pesatnya
kemajuan teknologi saat ini maka kita diharuskan untuk bisa menguasai hal-
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hal mengenai Ilmu Teknologi. Saat ini di desa juga membutuhkan media
informasi yang luas seputar desa sehingga masyarakat dimudahkan untuk
mendapatkan informasi yang ada di desa, terutama para pemilik usaha
mandiri agar dapat beinovasi 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.
Desa Budi Lestari memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengan
(UMKM) yaitu UMKM Es Krim Arum Sari yang berada di dusun mulya
asri II. UMKM Es Krim Arum Sari tersebut menciptakan potensi untuk
membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dilingkungan sekitar.
UMKM Arum Sari yang bergerak di bidang kuliner yaitu Es Tung-Tung (Es
Krim) ini banyak diminati oleh masyarakat di Desa Budi Lestari khususnya,
masyarakat luas pada umumnya. Karena UMKM Es Krim Arum Sari
memiliki potensi untuk mengembangkan potensi yang ada. Kami
mahasiswa/i mencoba memberikan inovasi kepada pemilik UMKM Es
Krim Arum Sari agar lebih diminati oleh masyarakat yaitu dengan
memberikan pengemasan produk dan pemasangan logo yang lebih menarik.
UMKM Es Krim Arum Sari tersebut dalam proses perkembanganya
mengalami hambatan, diantaranya yaitu mengalami kesulitan dalam
pengelolaam keuangan, inovasi bentuk produk, serta bagaimana strategi
pemasaran terhadap produk tersebut. UMKM Es Krim Arum Sari ini juga
belum memiliki laporan keuangan yang dapat berfungsi sebagai pembukuan
usaha dalam mengontrol dan mencatat pemasukan serta biaya-biaya yang
telah dikeluarkan secara baik dan benar. UMKM Es Krim Arum Sari ini
juga hanya di jual dengan cara berkeliling, sehingga kami membuat inovasi
dan mengenalkan menggunakan media sosial agar meningkatkan penjualan
UMKM Es Krim Arum Sari sertalebih diminati oleh masyarakat umum.
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Berdasarkan latar belakang di atas kami mengangkat permasalahan
pada “UMKM Es Krim Arum Sari” yang terdapat di Desa Budi Lestari.
Berdasarkan latar belakang di atas maka kami mengkat judul :

“PEMBANGUNAN
UMKM

ES

DESA BERBASIS ITDAN PENGEMBANGAN

KRIM

ARUM

SARI

DESA

BUDI

LESTARI

KECAMATAN TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN”

1.2

Manfaat PKPM
Manfaat dari hasil kegiatan PKPM adalah sebagai berikut:
1.2.1 Bagi Penulis
Menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa dalam
mengimplementasikan ilmu yang di dapatkan dalam perkuliahan
terlebih khusus mengenai peneraparan penyusunan laporan keuangan
pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada masyarakat
Desa Budi Lestari, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung
Selatan.
1.2.2 Bagi Pemilik UMKM Arum Sari:
Dapat memberikan motivasi untuk membuat inovasi baru
dalam usahanya agar dapat menambah nilai jual produk yang
dihasilkan.
1.2.3 Bagi Desa Budi Lestari:
Untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan
memanfaatkan potensi SDM dan SDA sekitar dengan berbagai bentuk
usaha serta untuk memberdayakan masyarakat supaya tertarik untuk
berwirausaha.
1.2.4 Bagi IBI Darmajaya
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Sebagai bentuk nyata akan pemberdayaan dan pengabdian
IBI Darmajaya kepada masyarakat khususnya Desa Budi Lestari serta
diharapkan dapat menjadi bahan literatur Mahasiswa yang akan
membuat Laporan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat pada
periode selanjutnya.

