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KATA PENGANTAR 

 

Dengan memanjatkan Puji kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat taufiq 

dan hidayahnya-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas praktek kerja 

pengabdian marakat (PKPM) dan dapat menyelesaikan laporan PKPM yang 

dilaksanakan pada tanggal 20 Juli sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020. Tujuan 

dilaksanakan praktek kerja pengabdian masyarakat ini adalah salah satu syarat untuk 

menyelesaikan studi pada program S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Komputer di 

perguruan tinggi Institut Bisnis dan Informatika Darmajaya Bandar Lampung. Kegiatan 

PKPM merupakan wahana untuk meneliti ilmu pngetahuan secara langsung ke dunia 

kerja nyata. Laporan ini disusun berdasarkan data-data yang diperoleh selama Praktek 

Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) di Kelurahan wayhalim jagabaya 2, Bandar 

Lampung. Laporan PKPM tidak akan pernah selesai tanpa adanya bantuan dari 

berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan 

terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan dan 

penyusunan Laporan PKPM ini khususnya kepada: 

1. Ir.Firmansyah YA,MBA.,M.Sc. selaku Rektor IBI Darmajaya 

2. Dr.RZ.Abdul Aziz, S.T.M.T selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan 

Kemahasiswaan IBI Darmajaya.  

3. Ronny Nazar, S.E., M.M selaku Wakil Rektor II IBI Darmajaya. 

4. Muprihan Thaib, S.Sos., M.M selaku Wakil Rektor III IBI Darmajaya. 

5. Prof. Dr. Ir. RA Bustomi Rosadi, M.S selaku Wakil Rektor IV IBI Darmajaya. 

6. Dr. Faurani I Santi Singagerda selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis IBI 

Darmajaya. 

7. Aswin, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Manajemen IBI Darmajaya. 

8. Susan,S.E., M.m selaku Dosen Pembimbing Lapangan dalam pelaksanaan PKPM. 

9. Bapak Suni selaku Kepala Lurah Pinang Jaya dan beserta jajaran yang membantu 

kami selama kegiatan PKPM di Kelurahan wayhalim jagabaya 2 bandar lampung   

10. Seluruh karyawan yang telah membantu kegiatan selama PKPM. 

11. Kedua Orang tua yang selalu memberikan cinta kasih dan doa nya. 

12. Teman-teman PKPM Kelurahan jakabaya 2 (Randy ,Raras, Fidela dan Boy) atas 

kerjasamanya selama kegiatan PKPM berlangsung. 



Semoga semua kebaikan yang telah diberikan dibalas oleh Allah SWT. Penulis 

menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan, maka dengan segala 

kerendahan hati penulis berharap saran yang bersifat membangun dalam perbaikan 

Laporan PKPM ini. Akhirnya, penulis berharap semoga laporan PKPM ini dapat 

memberikan manfaat dan wawasan baru bagi pembaca.    

 

      Bandar Lampung, 20 Agustus 2020 

 

 

 

          Randy wirmadoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Dalam era perkembangan ilmu dan teknologi serta tingginya tingkat persaingan dalam 

dunia bisnis merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh semua pihak, 

terutama dalam Usaha Kecil Menengah (UKM)  ( tempe ) Demikian juga mahasiswa 

yang tidak dapat lepas dari berbagai ilmu dan teknologi informasi, diharapkan mahasiswa 

dapat memiliki gambaran yang lebih mendalam tentang kondisi nyata di dunia kerja, 

sekaligus dapat menambah pengalaman serta membuka pandangan yang lebih luas yang 

tidak didapatkan selama masa perkuliahan. Berdasarkan uraian di atas, untuk itu 

Informatics & Business Institute Darmajaya jurusan Akuntansi, Manajemen, Teknik 

Informasi, dan Sistem Informasi menerapkan program PKPM, PKPM merupakan salah 

satu kegiatan untuk mahasiswa sebagai syarat mata kuliah sekaligus sarana pengembang 

ide kreatifitas dalam memanfaatkan sumber daya potensial di jagabaya wayhalim .  

 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) dilakukan selama tiga puluh lima hari 

oleh Informatics & Business Institute Darmajaya jurusan, Manajemen,. Pelaksanaan 

PKPM merupakan sarana yang memfasilitasi mahasiswa dalam menerapkan teori-teori 

yang diperoleh di perkuliahan dalam bentuk usaha program kegiatan. Dimasa pandemi 

covid 19 masyarakat usaha kecil & menengah yang terletak di desa-desa atau pinggiran 

kota Jagabaya way halim bandar lampung  merupakan salah satu lokasi kegiatan program 

PKPM terdiri dari kelompok yang beranggotakan 2 mahasiswa jurusan  Manajemen, dari 

mahasiswa kelas regular. 

 

Mayoritas dengan suku jawa dan beragama islam. Jagabaya wayhalim banyak warga yang 

ada disekitarnya memiliki UKM  seperti usaha Tempe, Dengan sedikitnya Usaha Kecil 

Menengah di jagabaya wayhalim, mahasiswa PKPM Informatics and Business Institute 

Darmajaya yang ditempatkan di jagabaya wayhalim ini melakukan upaya untuk 

memberdayakan potensi dan sumber daya yang di miliki UKM dimana salah satunya 

menambahkan nilai ekonomis pada produk tempe ditengah pandemi covid 19. 

 

 



Akan tetapi untuk membangun usaha ini perlu adanya anggaran usaha, dimana 

peyusunan anggaran ini akan merencanakan usaha dalam jangka pendek yang 

didalamnya berorientasi anggaran, pemilihan rencana didasarkan atas dampak rencana 

kerja terhadap anggaran. Setelah suatu rencana kerja dipilih untuk mencapai sasaran 

anggaran, maka bapak saya dapat berperan untuk melaksanakan rencana kerjanya yang memerlukan 

sumber daya untuk memungkinkannya mencapai sasaran anggaran yang telah dibuat. Berdasarkan 

dari uraian diatas, maka penulis dalam penyusunan anggaran praktek kerja pengabdian 

masyarakat (PKPM) memutuskan untuk memilih judul.  

   

1.2 Rumusan Masalah 

2. Bagaimana faktor-faktor motivasi kerja dalam meningkatkan kerja karyawan tetap 

di umkm tempe ? 

3. Bagaimana  mengatasi karyawan agar dapat berpengahsil sebelum pandemi ? 

 

1.3 Tujuan & manfaat  

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Medapatkan pengalam baru  mengeni  produksi tempet dan pemasaranya.  

2. Mendaptakan pengetahuan tentang  izin  membuat tempe yang baik supaya tidak 

mencemari lingkungan.  

Manfaat dari hasil kegiatan PKPM adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis.  

a. Untuk menyelesaikan perkuliahan dan mencapai gelar sarjana ekonomi serta 

menanbah wawasan dan   pengalaman dalam menerapkan ilmu yang didapat 

selama kuliah.  

b. Hasil dari penelitian itu bisa menabah wawasan  bagi  mahasiswa untuk 

mendapakan pengalaaman yang baik atau bisa belajar menjadi pengusaha. 

2. Bagi UKM  

Hasil dari penelitian dan pengatahun bisa membatu umkm untuk memesarakan 

tempe melalui media  untuk  menabah pundi pundi yang di hasilkan  bagi umkm 

tersebut. 

3. Bagi IBI Darmajaya.  

Penelitian ini dapat menambah referensi perpustakaan mata kuliah sumber daya 

manusia, dan hasil penelitian diharapkan dapat membantu memberikan masukan 

tentang motivasi kerja karyawan. 



1.4 Mitra yang terlibat 

1. Bpk sutikno selaku pemilik UKM tempe 

2. Seluruh karyawan UKM tempe 

3. Para konsumen 

4. Super Market Chandra strore 

5. Konsumen nasi uduk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bab II 

 

Pelaksanaan program 

 

2.1 Program program yang di laksanakan 

2.1.1 membagikan masker kepada pekerja di umkm tempe bapak sutikno dan        

meajarkan mencuci tangan yang bener. 

2.1.2 membantu membuat kedelain  hingga memasukan ke kantung plastik / daun 

untuk di jual ke esokan harinya. 

2.1.3 mengatar kan  tempe ke pasar tunggu bandar lampung untuk di jual pada 

pukul jam 05:00  pagi. 

2.1.4 mengatar tempe ke chandra departemen store (pusat perbelanjaan ) jam 

pengatar jam 05: 30 . 

2.1.5 membantu mengatarkan tempe ke pt golden. 

2.1.6 memotivasi karyawan supaya bekerja dengan baik dan membuat jam mulai 

beroprasi  pekerjaan. 

 

2.2  Waktu Kegiatan  

NO Hari/Tanggal  Kegiatan  

1 Senin 20 juli 2020 Menyerahkan perizinan 

PKPM Di UMKM tempe di 

jagabaya 2 wayhalim 

2 Selasa 21 juli 2020 Pembagian masker kepada 

karyawan tempe 

3 Rabu 22 juli 2020 Membantu proses mencuci 

kedelai pembuatan tempe 

4 Senin 27 juli 2020 Membantu perebusan  

kedelai 

5 Selasa 28 juli 2020 Membantu pengemasan 

kedelai tempe 

6 Rabu 29 juli 2020 Membantu memasarkan 

tempe kepasar  

7 Kamis 30 juli 2020 Membantu memasarkan 



tempe kecandra 

8 Selasa 4 agustus 2020 Membantu memasarkan 

tempe kenasi uduk 

9 Rabu 5 agustus 2020 Memberikan sabun cuci 

tangan ke pada karyawan 

10 Kamis 6 agustus 2020 Memberikan tempat 

pencuci tangan seperti galon  

11 Selasa 11 agustus 2020 Perpisahan kepada 

karyawan  

12 Jumat 14 agustus 2020 Memberikan bingkisan 

terhadap UMKM tempe 

 

2.3 Hasil kegiatan dan dokumentasi 

Adapun kegiatan yang dilaksanaka dalam kegiatan PKPM IIB Darmajaya dalam tabel 

sebagai berikut :  

No  Rencana kegiatan Tujuan  Sasaran  Keterangan  

1 Pembagian masker 

kepada karyawan 

Membantu 

mencegah 

penularan covid 19 

Karyawan Terlaksana 

2 Memberi sabun 

cuci tangan untuk 

mecegah infeksi 

Untuk 

menseterilkan  

tangan karyawan  

Karyawan Terlaksana 

3 Memberikan 

motivasi yang baik 

untuk karyawa 

Untuk membuat 

semangat biar 

karyawan  bekerja 

giat  

Karyawan  Terakasana 

 

4 

Membantu 

mamasukan 

kedelei ke dalam 

pelastik 

Membantu  

karyawan 

Karyawan 

 

Terlaksana 

5 Membantu sekolah 

daring 

Mempermudah 

tugas anak sekolah 

 Anak anak   terlaksana 

 



 

 

Gambar 2.  1 Pembagian APD Yaitu Masker 

Untuk memutuskan rantai perkembangan covid-19 di UMK tempe khususnya 

karyawan, karyawan juga kami memberikan sosialisasi pentingnya memakai masker 

saat keluar rumah sesesuai ajuran pemerintah maaknya saya  ikut membgiakan  untuk 

mebantu memutus rantai virus dari pekerja atau orang lain di lingkungan tersebut . 

 

Gambar 2.  2 Memberikan Sabun 



Untuk mencegah penularan dari tangan  pekerja ke tempe supaya tidak menularan 

kepada yang mengkunsumsi tempe tersebut maknya saya berinesitif untuk memberi 

sabun cuci tangan itu kepda pekrja dan mengejarkan cari cuci tangan yang benar.  

 

Gambar 2.  3 Pemberian Motivasi Kerja pada Karyawan di Pasar 

Supaya yang bekerja di pasar lebih semangat untuk berjualan di pasar dan tidak lupa 

selalu menjaga jarang terhadap pelangan karna di pasar sangat rawan terlular wirus 

berbahaya . 

 

 

Gambar 2.  4 Membantu Memasukkan Kedelai 



Tujuan kita untuk meringkan pekerjan pekerja dan juga untuk menambah wawasan       

untuk mahsiswa terusebut maknya saya mencoba untuk membantu pekerjan tersebut.  

 

Sejak adanya kasus covid 19 di indonesia secara jelas pemerintah menerapkan sistem 

belajar secara online yang di sebut daring , saya membantu anak anak dalam belajar 

daringmerupakan hal lain yang di perbolehkan pihak kampus  untuk mahasiswa dalam 

kegiatan pkpm berlangsung. 

 

2.4 Dampak kegiatan 

Setelah dapak covid melnda banyak daerah di indonesia banyak yang mengalami 

penurunan  dari segi ekonomi, termasuk peroduksi umkm tempe milik bapak sutikno  

mendapat penurunan penjualn di karnakan di saat pasar orang jarang yang ke pasar di 

karnkan orang ketakutan di karnakan covid  tapi semenjak kami ikut sudah ada penaikan 

di karnkan covid sudah mereda makanya sudah ada peningkatan produksi . 

 

 

 

 



BAB III 

PENUTUP 

 

3.1   KESIMPULAN 

 Berdasarkan serangkain kegitan praktek kerja pkmp di umkm tempe di  kecamatan 

 waayhalim jagabaya 2 bandar lampung,  di fokuskan ke motivasi kinerja karyawan 

 dan pemasaran tempe ke pasar pasar 

Walaupun program kerja PKPM (Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat) berjalan 

dengan lancar namun ada beberapa kendala dan hambatan dalam pelaksanaan 

program seperti cuaca yang tidak mendukung serta persiapan yang kurang ketika 

program dilaksanakan. 

Berbagai macam program kerja PKPM ini semoga dapat memberika banyak manfaat 

bagi mahasiswa dan masyarakat desa kali deras..  

Saya juga belajar dari bapak sutikno beliau mengajari saya rajin bersedekah karena 

jika kamu sering bersedekah rezeki mu akan di permudah 

 

 

 

 

 

 

3.2  SARAN  

3.1  untuk umkm tempe / pemilik  

 sebagain umkm tempe seharusnya tempnya harus memiliki nama supaya orang bisa 

 mengenal  tempe buatan bapak sutikno , tempenya juga seharusnya memliki akun 

 media supaya bisa di kenal sama banyak orang , kalu bisa masukinke jualan online 

 bandar lampung mengapa begitu karna sekarang sedang marang berbelnja onilin yang 

 belanjanya sudah sampai di depan rumah  pelanggan. 

 

 

3.2  saran untuk pekerja umkm 



   Kalu bisa bekernya dari pagi jam 8 tempat mengapa saya bialang gitu di karnakan jam 

 kerja di sana belum teratur , di karnakan yang bekerja di sana sudah tau ukuran 1 hari 

 membuat kedelai menjadi tempe. 

 

 

 

3.3  REKOMENDASI 

   Pemerintah sebaiknya memperhatikan dan memberikan solusi pada permasalahan 

 yang dialami umkm menengah yang juga terkena dampak dari wabah Covid-19. Bisa 

 merugikan pemilik umkm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 

 

 

 

Gambar peta lokasi tempat umkm tempe 

 

 

Langkah awal meminta izin kepada pemilik di( wakilkan anakanya ) 

 



 

 

Membantu menjual tempe di pasar di pasar tugu bandar lampung 

 

 

Membantu mengaduk kedelai saat di rebus  1 panci besar  

memliki bobot 40 -50 kg 



 

Foto di atas pengambilan tempe daun 

untuk di antar ke chandra departemen store 

 

 

Di situ saya di ajari memasuki kedelei  

ke dalam plsatik yang benar dan cepat. 

 



 

Membagikan masker kepada pekerja di umkm tempe 

 

 

Foto di atas  pkm berlangsung membantu menegrjakan tugas sekolah 

 


