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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN EVALUASI 

 

4.1  Pembahasan 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) merupakan bentuk 

pendidikan pengayaan pengetahuan dan pemberdayaan kemampuan yang 

langsung   menyentuh  pada  kebutuhan  masyarakat  maupun  pemerintah 

setempat dalam mengembangkan dan mengelola  daerah-daerah potensial yang 

menjadi sasaran, yaituyang memiliki keanekaragaman hasil bumi atau komoditas 

unggulan yang selama ini belum dikelola dengan baik serta membangun sistem 

informasi desa guna meningkatkan manajemen pemerintahan desa. Selain itu 

kegiatan PKPM merupakan suatu bentuk penerapan dedikasi dari Institut 

Informatika dan Bisnis, sehingga hal ini merupakan suatu kewajiban yang harus 

dilaksanakan oleh seorang sarjana. 

Selama berlanggsung nya kegiatan PKPM di Desa Merak Batin program 

dan kegiatan penunjang yang telah berjalandan dapat tercapai tujuan nya sesuai 

dengan harapan adalah: 

 

4.1.1 Pengenalan Dan Pembuatan Model Bisnis Kanvas UMKM 

Kerupuk Tempe 

Bisnis Model Kanvas sangat membantu untuk mempercepat proses 

analisa kekuatan dan kekurangan bisnis UMKM Kerupuk Tempe. Dengan 

mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh UMKM Kerupuk 

Tempe, maka analisa kebutuhan dan profit dapat dilakukan dengan cepat. 

4.1.2 Pembuatan Design Label dan Kemasan UMKM Kerupuk 

Tempe 

Kami mengajukan sebuah inovasi baru terhadap label merk dan 

kemasan kepada pemilik UMKM Desa Merak Batin Kecamatan Natar 

Kabupaten Lampung Selatan dengan menambahkan identitas pendukung 

pada label merk agar terlihat menarik dan memberikan informasi 

mengenai produk Kerupuk Tempe. Selain itu juga inovasi dilakukan pada 



42 
 

kemasan produk Kerupuk Tempe Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, 

Kabupaten Lampung Selatan, dengan kemasan plastik yang menarik dan 

dapat menjaga kualitas produk, sehingga dapat meningkatkan nilai suatu 

produk untuk meningkatkan penjualan. 

 

4.1.3 Pembuatan Media Marketing Pada UMKM Kerupuk Tempe 

Dengan diadakannya suatu media promosi dan media penjualan 

online serta akses infornasi di internet akan membantu mempermudah 

konsumen dalam memesan maupun mengakses informasi mengenai 

UMKM kerupuk tempe ini. Social media marketing Media yang tepat 

digunakan sebagai promosi dalam era industri saat ini. 

Social media marketing adalah sebuah proses pemasaran yang 

dilakukan melalui pihak ketiga yaitu website berbasis social media. Sosial 

media memungkinkan para pelaku pasar untuk berkomunikasi sesamanya, 

pelanggan, dan calon pelanggan. 

 

4.1.4 Pembuatan Laporan Harga Pokok Produksi (HPP) 

Dalam UMKM Kerupuk Tempe di Desa Merak Batin ini belum 

menggunakan pembukuan yang baik sehingga kami melalui kegiatan 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) ini membantu dalam 

membentuk pembukuan sederhana yaitu perhitungan harga produksi 

untuk mempermudah UKM dalam mengolah dan mengatur siklus 

keuangan masuk dan keluar selama masa produksi barang tersebut. 

Dengan kegiatan ini masyarakat diharapkan di Desa Merak Batin 

mendapat gambaran bagaimana dalam mengelola keuangan dalam 

memproduksi suatu produk sehingga produk dari masing-masing UMKM 

ini dapat maju berkembang dapat bersaing dengan produk lain. 
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4.1.5  Program Sosialisasi Bahaya Gadget dan Pentingnya Menabung 

Sejak Dini 

Proses kegiatan pengenalan tentang Menabung guna untuk berlatih 

mengatur keuangan sendiri, belajar disiplin, mengajarkan hidup hemat 

sejak dini.. Dengan adanya pengenalan tentang menabung yang 

amankepada siswa-siswi SDN Desa Merak Batin, diharapkan siswa-siswi 

dapat menghindari sifat boros atau konsumtif. Menabung bisa menjadi 

investasi di masa depan. 

 

4.1.6 Pembutan Web Desa Merak Batin 

Tujuan dan maksud dari   pembuatan  website   ini  adalah   untuk  

mengenalkan   Desa   baik mengenai sistem pemerintahan, potensi desa 

maupun berita-berita kegiatan Desa Merak Batin kepada masyarakat luas 

secara elektronik, karena pengaruh oleh kemajuan teknologi yang semakin  

meroket. Selain mengenalkan mengenai profi l Desa kepada publik tujuan 

lain dari pembuatan website Desa adalah untuk membantu pemerintahan 

dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat Desa 

Merak Batin. 

 

4.2 Evaluasi  

Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) 

di Desa Merak Batin. Pada dasarnya semua program berjalan dengan 

lancar, namun ada beberapa  hal yang harus di evaluasi secara umum 

diantaranya : 

A. Kurangnya dana untuk melaksanakan program. 

B. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang program yang akan 

dilaksanakan. 

C. Kurangnya Pengetahuan tentang tata cara penggunaan komputer di 

desa. 

D. Persefektif yang menganggap mahasiswa sebagai orang yang 

mengetahui banyak dibandingkan dengan masyarakat. 
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Namun secara keseluruhan berdasarkan hasil observasi dilapangan, 

pelaksanaan PKPM selama satu bulan itu banyak ditemukan fakta baik 

positif maupun negatif, hal tersebut merupakan pengalaman yang sangat 

berharga bagi kami. 

Kehadiran peserta Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) 

dalam setiap kegiatan mendapat sambutan dan tanggapan positif dari 

masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan partisipasi dalam 

segala kegiatan dimasyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


