
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Pelaksanaan PKPM 

 

Perkembangan dunia teknologi dari waktu ke waktu semakin pesat, bahkan 

bisa dikatakan saat ini kita dimanjakan oleh kecanggihan sebuah teknologi. 

Dengan teknologi, dapat membantu dan mempermudah pekerjaan manusia. 

Seperti pada instansi pemerintahan desa yang akan terbantu dalam 

pengembangan potensi yang ada di dalamnya. Pemanfaatan kemajuan 

teknologi dan bisnis melalui UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang 

dikelola oleh pemerintahan desa setempat dapat menjadikan desa tersebut 

sebagai desa yang mandiri dan membantu mensejahterakan masyarakat di 

desa tersebut. Adanya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, 

problematika tidak dapat terhindarkan. Desa menjadi etnis penting dalam 

struktur pemerintahan tetapi permasalahan di desa juga semakin kompleks. 

Data juga menunjukkan masih relatif rendahnya produktivitas tenaga kerja di 

perdesaan karena aktivitas ekonomi perdesaan masih bertumpu pada sektor 

pertanian (primer). Selain itu permasalahan juga terjadi pada Usaha Mikro 

Kecil Menengah (UMKM) karena kurangnya ketersediaan Sumber Daya 

Manusia yang potensial. Oleh Karena itu Institut Informatika dan Bisnis (IIB) 

Darmajaya menerapkan program Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat 

(PKPM) sesuai dengan tema besar dari kampus “Pengembangn UMKM 

Berbasis Kearifan Lokal” yang merupakan suatu bentuk pengabdian 

mahasiswa terhadap masyarakat, yaitu sebagai salah satu cara 

mengaplikasikan apa yang sudah diterima selama di dalam perkuliahan. 
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PKPM ini dilaksanakan selama 29 hari mulai dari tanggal 21 Agustus 2019 - 

19 September 2019 di Desa Karang Anyar Kecamatan Gedong Tataan, 

Kabupaten Pesawaran dan terdiri dari 1 (satu) kelompok yang beranggotakan 

6 (enam) mahasiswa dari jurusan Akuntansi, Manajemen, dan Teknik 

Informatika IIB Darmajaya, yang tergabung dari mahasiswa kelas reguler. 

Desa Karang Anyar dengan luas wilayah 366,54 Ha sebagian besar kontur 

tanahnya adalah berupa pesawahan dan perladangan, yang terdiri dari areal 

pemukiman/pekarangan 460 Ha, persawahan 65 Ha, perkebunan 80 Ha, 

perkantoran 3 Ha dan luas makam 1,5 Ha. 

Pada tahun 2016, 65 Ha merupakan area persawahan dan 80 Ha merupakan 

hutan dari total luas wilayah Desa Karang Anyar adalah 366,54 Ha. Terdapat 

sungai sepanjang 2000 meter membuat sektor pertanian menjadi sumber 

ekonomi yang potensial di Desa Karang Anyar karena sawah dan ladang 

terairi dengan baik. Jumlah kelompok usaha ekonomi produktif di Desa 

Karang Anyar cukup banyak yaitu 132 kelompok usaha dan 20 kelompok 

usaha sehat pada tahun 2016. Meningkatnya hasil persawahan dari 

peningkatan dari hasil pasar desa telah menyumbang peningkatan Pendapatan 

Asli Desa yang signifikan. Banyaknya kelompok usaha juga turut 

berkontribusi pada peningkatan pendapatan desa tahunnya. Dari hasil tanah 

desa dipergunakan untuk membantu biaya Oprasional Pemerintahan Desa 

selama 1 tahun ditambah dengan dana ADD. Dari pendapatan lainya selain di 

pergunakan untuk tambahan operasional Pemerintahan Desa juga digunakan 

untuk pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh. Adapun semangat 

gotong royong tetap tumbuh dan berkembang dalam setiap kegiatan 
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Pembangunan di Desa Karang Anyar. Kegiatan Pemerintahan Desa berjalan 

dengan baik dan sesuai dengan Anggaran yang telah tertuang dalam 

APBDesa. Kontrol pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dilakukan 

oleh Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat desa. Pertanggung 

jawaban pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah desa dilakukan setiap akhir 

tahun. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang kami lakukan selama PKPM 

berlangsung di desa Karang Anyar permasalahan yang ada di desa tersebut 

adalah mengenai kurangnya pengetahuan tentang Komputer dan Bisnis pada 

usia dini, selain itu permasalahan yang ada adalah kurangnya pengetahuan 

mengenai pola pikir masyarakat & pemasaran serta kurangnya ketersediaan 

Sumber Daya Manusia yang potensial pada Usaha Micro Kecil Menengah 

(UMKM). Usaha Micro Kecil Menengah (UMKM) merupakan lembaga usaha 

desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya 

memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan 

potensi desa. Dengan adanya UMKM ini sangat berarti bagi kesejahteraan 

masyarakat desa karena memberikan manfaat yang begitu besar seperti: 

membantu masyarakat dalam mengenal dan memanfaatkan potensi yang ada, 

membuka lapagan pekerjaan dan lain sebagainya. Hal ini berkaitan dengan 

Pemanfaatan Teknologi Informasi, Perkembangan teknologi informasi tidak 

lepas dari pesatnya perkembangan teknologi komputer. Karena komputer 

merupakan media yang dapat memberikan kemudahan bagi manusia dalam 

menyelesaikan suatu pekerjaan. Dengan adanya teknologi informasi saat ini 

akan sangat membantu dalam proses bisnis khususnya Usaha Micro Kecil 
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Menengah (UMKM), dengan internet proses apapun menjadi lebih mudah 

karena dapat dilakukan secara online dan informasi yang kita miliki dapat 

dengan mudah tersebar luas. Dengan adanya Sumber Daya Teknologi yang 

baik dapat meningkatkan proses bisnis tersebut. Usaha Micro Kecil Menengah 

(UMKM) yang sukses memiliki sistem marketing dan laporan keuangan yang 

baik, karena apabila suatu UMKM memiliki marketing dan laporan keuangan 

yang baik maka bisnis tersebut akan mengalami tingkat penjualan yang pesat. 

Selain itu desa dapat berkembang dilihat dari ketersediaan bahan baku dan 

sumber daya yang dimiliki untuk kegiatan pengolahan bahan UMKM dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup dan pendapatan masyarakat. 

 

   
 

 

 Gambar 1.1 Peta Desa Karang Anyar 

 
 

 

Berdasarkan latar belakang diatas tim mengangkat permasalahan tentang 

“PENGEMBANGAN UMKM KERIPIK PISANG MELALUI 

TEKNOLOGI INFORMASI DI DESA KARANG ANYAR 

KECAMATAN GEDONG TATAAN PESAWARAN”. 
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1.2 Manfaat PKPM 

 

 Manfaat dari hasil kegiatan PKPM adalah sebagai berikut : 

1.2.1 Bagi Desa  

 

Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan warga desa mengenai sistem informasi desa dan Pemasaran 

Produk Baru UMKM di Karang Anyar. 

1.2.2 Bagi Masyarakat  

 

Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam 

meningkatkan Produk baru dan Pemasaran-nya. 

 

1.2.3 Bagi Penulis 

 

a. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, 

wawasan dan gambaran yang lebih jelas mengenai upaya 

pengembangan UMKM, Pengenalan tentang produk baru, Pemasaran-

nya. 

b. Dapat menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa dalam 

mengimplementasikan ilmu yang didapatkan dari kampus baik ilmu 

komputer, manajemen dan akuntansi untuk masyarakat Desa Karang 

Anyar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. 

1.2.4 Bagi IIB Darmajaya 

 

Sebagai bentuk nyata pemberdayaan dan pengabdian IIB Darmajaya 

kepada masyarakat khususnya Desa Karang Anyar. 

 


