
KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum Wr.wb 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-

Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan dan membuat laporan Praktek Kerja 

Pengabdian Masyarakat (PKPM) Institut Bisnis dan Informatika Darmajaya  yang 

bertempat di Desa Warga Makmur Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten 

Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Tidak lupa shalawat serta salam selalu 

tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. 

Laporan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) ini disusun sebagai salah 

satu prasyarat penilaian dari program Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat 

(PKPM) berdasarkan hasil observasi dan realisasi kerja di Desa Warga Makmur 

Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung 

yang dimulai sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan 15 Agustus 2020. Tujuan 

dari penyusunan, sekaligus sebagai pertanggung jawaban dan sebagai indikator 

dalam mengetahui sejauh mana program kegiatan mahasiswa dalam melakukan 

PKPM dapat terealisasi dengan baik. 

Penulis menyadari bahwa dalam pelaksanaan Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat (PKPM) dan penyusunan ini tidak dapat lepas dari bimbingan, 

dorongan dan bantuan baik material dan spiritual dari berbagai pihak. Oleh karena 

itu, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan 

yang setinggi-tingginya kepada: 



• Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan 

kepada saya dari awal pembuatan sampai selesai. 

• Bapak dan Ibu beserta keluarga besar yang telah member semangat, doa dan 

motivasi kepada saya. 

• Bapak Ir.Firmansyah YA, M.B.A., M.Sc selaku Rektor IBI Darmajaya. 

• Bapak Rico Elhando Badri, S.EI., M.E Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 

yang telah memberikan bimbingan, petunjuk serta saran yang sangat berharga 

dalam kegiatan PKPM sampai penulisan laporan. 

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

• Ibu Dewi Kustianti, S.E.I selaku Kepala Kampung Warga Makmur Jaya 

Kecamtan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang beserta jajarannya yang 

telah memberikan arahan dan bimbingan serta membantu setiap kegiatan yang 

saya lakukan di desa Pancasila. 

• Bapak Agus Susilo selaku pelaku UMKM Jamur Tiram dan Bapak Yanto 

selaku pelaku UMKM Jamur Janggel 

Akhir kata penyusun berharap agar pihak yang berkaitan dapat menjadi lebih 

bermanfaat untuk kita semua dan agar pembaca dapat mengambil nilai-nilai 

yang berguna untuk diteladani. 

Wassalamualikum Wr.wb 

Bandar Lampung, 20 September 2020 

 

Desiana Susianti 


