
BAB III 

PENUTUP 

 

3.1 KESIMPULAN  

 Berdasarkan dari beberapa kegiatan yang sudah di laksanakan dalam 

Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) di Desa Semuli Raya Kecamatan 

Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara yang telah di laksanakan dapat 

disimpulkan yaitu  

1. Meningkatkan produk dan mengembangkan produk baru selain bubuk jahe 

dengan cara membuat produk bubuk temulawak  

2. Meningkatkan minat beli konsumen terhadap produk dengan 

menggunakan kemasan terbaru dan label produk  

3. Memberikan edukasi atau pemahaman kepada pelaku UMKM terkait 

pemanfaatan teknologi untuk pemasarannya dengan cara membuat akun 

media sosial instagram agar mempermudah mereka mengenalkan produk 

dan menarik konsumen sehingga memajukan usaha mereka. 

3.2 SARAN 

3.2.1 Untuk  Siswa Belajar Online   

1. Untuk para orang tua siswa yang saat ini yang anaknya sedang belajar 

online atau belajar di rumah harus tetap menyemangati para anaknya agar 

tidak malas belajar. Berikan perhatian yang cukup kepada anak pada saat 

belajar agar mereka tetap semangat meskipun hanya belajar di rumah 

tanpa didampingi oleh seorang guru. 

2. Untuk para siswa siswi yang saat ini sedang belajar online atau belajar di 

rumah agar lebih rajin membaca buku yang telah di berikan oleh pihak 

sekolah serta berlatih menulis dengan menggunakan EYD yang baik dan 



benar karena masih banyaknya siswa siswi yang dalam penulisannya 

masih salah atau keliru. 

3.2.2 Untuk UMKM Desa Semuli Raya  

1. Dengan adanya Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) di 

harapkan usaha dari Bubuk Jahe Bu Sri mendapatkan ide-ide dalam 

memproduksi suatu produk dan daya kreatifitas yang baik dalam 

pengemasan serta pemasangan label sehingga Bubuk Jahe Bu Sri dapat 

berkembang dengan baik serta dapat bersaing dengan produk lainnya. 

2. Memanfaatkan media sosial yang sudah di buat sebagai media pemasaran 

sehingga dapat meningkatkan penjualan yang baik. 

3. Lebih memperluas kembali jangkauan pemasaran Bubuk Jahe, tidak hanya 

di daerah Desa Semuli Raya saja tetapi dapat menjangkau luar daerah 

Desa Semuli Raya. 

 

3.3 REKOMENDASI  

Untuk UMKM Bubuk Jahe lebih banyak lagi menambahkan cita rasa lain pada 

”Bubuk Jahe Bu Sri” tidak hanya memproduksi jahe, temulawak dan kunyit saja 

namun memproduksi jahe merah, beras kencur, dan rempah-rempah lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 


