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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala 

kelimpahan rahmat, karunia serta hidayah-Nya sehingga saya dapat 

menyelesaikan laporan secara tertulis yang tertuang dalam Praktek 

Kerja Pengabdian Masyarakat dengan tema “UPAYA 

PENINGKATAN PENJUALAN USAHA MANDIRI SEBLAK DI 

MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA KOTABUMI ILIR”. 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) merupakan salah satu 

alternatif kegiatan untuk mahasiswa sebagai syarat mata kuliah serta 

mengeluarkan ide kreatifitas dalam memanfaatkan Teknologi 

Informasi yang ada di Kota Bandar Lampung. Praktek Kerja 

Pengabdian Masyarakat (PKPM) tahun 2020 dilakukan 1 (satu) bulan 

oleh Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya Jurusan Akuntansi, 

Manajemen, Teknik Informatika, dan Sistem Informasi. Kelurahan 

Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kota merupakan lokasi sasaran 

kegiatan program Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM). 

Laporan ini disusun dengan maksud guna melengkapi syarat untuk 

menyelesaikan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) IIB 

DARMAJAYA. Dan saya menyadari tentunya dalam penulisan 

laporan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) ini saya tidak 

lepas dari bantuan dan arahan dari semua pihak. Oleh karena itu kami 

mengucapkan terima kasih kepada : 
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1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kelancaran dan 
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2. Bapak dan Ibu beserta keluarga besar yang telah memberi 

semangat, doa dan motivasi kepada saya. 

3. Bapak Ir. Firmansyah YA, M.B.A., M.Sc. selaku Rektor IIB 

DARMAJAYA. 

 

4. Bapak Dian Herlambang, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing 

lapangan (DPL) yang telah memberikan bimbingan, petunjuk serta 

saran-saran yang sangat berharga dalam kegiatan PKPM sampai 

penulisan laporan PKPM. 

5. Ibu Anik Irawati, S.E., M.Sc. selaku Ketua Jurusan Akuntansi IIB 

DARMAJAYA. 

6. Bapak Hi. Koni, SE selaku Kepala Desa Kotabumi Ilir Kecamatan 

Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara yang telah 

memberikan arahan dan membantu setiap kegiatan yang saya 

lakukan. 

7. Bapak Aswin Badrun yang telah menerima saya dan memberikan 

arahan selama kegiatan PKPM berlangsung. 

8. Rekan-rekan yang telah membantu dan memberikan ide dalam 
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Saya menyadari bahwa dalam penulisan laporan Praktek Kerja 

Pengabdian Masyarakat (PKPM) ini masih terdapat banyak 

kekurangan, oleh karena itu demi kesempurnaan laporan ini saya 

mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun guna 

mencapai hasil laporan yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang. 

 

            Bandar Lampung,    Agustus 2020 
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1.1 Latar Belakang 

BAB I 

PENDAHULUAN

Di era perkembangan saat ini, Sejalan dengan situasi dan kondisi 

pandemi COVID-19 ini, Institut Informatika dan Bisnis (IIB) 

dimana salah  satu Tridharma Perguruan  Tinggi DARMAJAYA 

melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Maka, dalam hal ini 

punya tanggung jawab yang besar untuk juga berkontribusi dalam 

pencegahan dan penanganan penyebaran COVID-19 ini di 

masyarakat dengan menerapkan berbagai program. Kegiatan 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) merupakan kegiatan 

yang terjadwal secara akademik di IIB Darmajaya setiap semester. 

Oleh karena itu, percepatan penanggulangan COVID-19 sangat 

srategis jika dilakukan melalui kegiatan Kegiatan Praktek Kerja 

Pengabdian Masyarakat (PKPM) COVID-1. Pandemi COVID-19 

ini menjadi pertimbangan IIB Darmajaya dalam melaksanakan 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) turun atau terjun 

langsung di tengah masyarakat pada lokasi yang telah ditetapkan 

panitia dan kemudian menimbulkan keramaian dan lainnya dalam 

jumlah yang besar. Optimilasi teknologi saat ini sangat dibutuhkan 

untuk mendukung program pemerintah guna mencegah  penyebaran 

Covid-19, juga meningkatkan sumber daya manusia karena adanya 

optimilasi teknologi informasi. Sumber daya manusia memiliki 
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definisi yaitu salah satu edukasi yang dapat diberikan contohnya 

berupa faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan 

dari sebuah organisasi atau institusi. 

(https://id.wikipedia.org./wiki/sumber_daya_manusia).  

Olehkarena itu, berdasarkan pertimbangan pandemi COVID-19, 

maka pelaksanaan PKPM periode Genap 2019/2020 akan 

dilaksanakan secara mandiri/individu oleh mahasiswa dan 

berlokasi di daerah domisili tempat tinggal peserta PKPM 

dengan tetap menerapkan prosedur dan protokol kesehatan yang 

ketat, Hal ini juga bertujuan untuk memutus mata rantai 

penyebaran COVID-19. Pelaksanaan PKPM secara 

individu/mandiri. Institut Bisnis Dan Informatika Darmajaya 

tahun 2020 bekerjasama dengan Pemerintah Kecamatan 

Kotabumi Kota dalam Pelaksanaan Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat (PKPM) dalam waktu 25 Hari Peserta PKPM yang 

terdiri hanya dari 1 Mahasiswa yang dilakukan secara Individu. 

Pihak Pemerintah Daerah menetapkan Kecamatan Kotabumi 

Kota. Di Desa Kotabumi Ilir ini sumber mata pencaharian 

aslinya yaitu petani dan usaha dagang keliling , dan dimasa 

pandemi Covid-19 ini khususnya para usaha dagang keliling 

mengalami kesulitan dalam segi pendapatan dikarenakan 

biasanya berjualan di lingkunghan sekolah berhubung dengan 

keadaan sekolah yang masih belajar dari rumah, maka otomatis 

pedagang ini dalam segi pendapatan nya rada berkurang tidak 

https://id.wikipedia.org./wiki/sumber_daya_manusia
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seperti biasanya , khususnya untuk produk seblak yang biasanya 

membuat adonan 50 porsi seperti biasanya , dikarenakan yang 

pembeli nya berkurang seperti anak-anak sekolah maka 

sekarang membuat adonan yang tidak biasa yaitu 20 porsi 

setengah dari biasanya , dalam segi pendapatan memang 

pengaruh nya signifikan berkurang, dari pengakuan penjual 

seblak di desa kota bumi ilir ini saja memang di akui masa 

pandemi Covid-19 ini sangat membuat pendapatan berkurang 

tidak seperti biasanya dan maka dari itu saya selaku mahasiswa 

IIB DARMAJAYA berusaha membantu peningkatan penjualan 

produk seblak ini melalui media sosial saya, seperti 

whatsapp,instagram,facebook. Dan langkah seperti ini menurut 

saya cukup efektif untuk dapat meningkatkan pendapatan 

produk seblak ibu juwita dimasa pandemi seperti sekarang. Dan 

harapan saya terutama dengan langkah seperti ini semoga usaha 

seblak ini kedepannya dapat berjalan lancar penjualannya 

sehingga produk seblak ini juga dapat dikatakan memanfaatkan 

penjualan berbasis teknologi atau biasa dikenal penjualan 

online. Berdasarkan latar belakang diatas saya mencoba 

mengangkat judul PKPM adalah“ UPAYA PENINGKATAN 

PENJUALAN USAHA MANDIRI SEBLAK DI MASA 

PANDEMI COVID -19 DI DESA KOTABUMI ILIR.



 

 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

a. Bagaimanakah cara meningkatkan penjualan seblak di masa Covid-19 

ini? 

b. Apa saja dampak usaha Mandiri seblak di masa pandemi Covid-19? 

 

1.3  Tujuan dan Manfaat 

1.3.1 Tujuan 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah di uraikan tersebut. Adapun tujuan 

dan manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut : 

a. Untuk memperbaiki usaha mandiri seblak di masa pandemi Covid-19. 

b. Untuk menyediakan penjualan seblak di masa Covid-19. 

 1.3.2 Manfaat  

a. Bagi IIB Darmajaya yaitu  

a. Sebagai bentuk pemberdayaan atau pengabdian bagi IIB Darmajaya 

untuk Desa Kotabumi Ilir. 

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan laporan atau bentuk 

pengabdian mahasiswa kepada masyarakat Desa Kotabumi Ilir dan IIB 

Darmajaya. 

b. Manfaat bagi Desa Kotabumi Ilir 

a. Untuk dapat mengetahui bagaimana cara untuk menjaga kesehatan atau 

mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 ini. 

b. Mendapatkan suatu pembelajaran yang lebih dalam bentuk 

sosialisasi,edukasi,dan cara penjualan usaha kecil menengah. 
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c. Apabila ada hal baiknya, dan pasti nama baik desa akan diketahui 

banyak orang diluaran ,bahwasannya PKPM di Desa Kotabumi Ilir 

sangat membantu mahasiswa dalam bentuk kegiatan apapun. 

   c. Manfaat bagi UMKM usaha Seblak 

a. Dapat menstabilkan pendapatan penjualan nya 

b. Mendapatkan inovasi baru dalam berjualan di pandemi Covid- 19 

c. Mendapatkan pembelajaran baru dalam bentuk berjualan online 

    d. Manfaat bagi Mahasiswa 

a. Mendapatkan pengalaman dan wawasan yang lebih dalam hal 

melakukan pengabdian. 

b. Melatih cara berpikir untuk memecahkan suatu masalah 

c. Dan mendapatkan nilai dalam hal, kedisiplinan, tanggung jawab, dan 

kemandirian.
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        1.4 . Mitra yang Terlibat 

 

Selain itu juga tidak terlepas dari dukungan beberapa pihak, untuk itu pada 

kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih kepada : 

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

2. Bapak Dr.RZ Abdul Aziz , S.T., M.T selaku Wakil Rektor I IIB 

Darmajaya. 

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

4. Bapak Muprihan Thaib, S.SOS., M.M selaku Wakil Rektor III IIB 

Darmajaya. 

5. Ibu Anik Irawati, S.E., M.Sc selaku Ketua Jurusan Akuntansi. 

6. Bapak Dian Herlambang, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing 

Lapangan PKPM. 

7. Bapak H. Koni Martin S.E. selaku Kepala Desa Kelurahan Kotabumi 

Ilir. 

8. Bapak Aswin Badrun S.Sos. selaku Ketua RT 001 yang telah menerima 

saya sebagai keluarga selama berlangsungnya kegiatan PKPM. 

9. Bapak Gustamsyah yang telah menerima saya sebagai   keluarga selama 

berlangsungnya kegiatan PKPM. 

10. Adik-adik pelajar yang telah mempercayakan saya dalam membantu 

pembelajaran mereka yang berhubunga ndengan program kerja saya. 



 

 

 

 

BAB II      

PELAKSANAAN 

PROGRAM 

2.1 Pelaksanaan Program 

Rencana program kerja yang telah saya susun berdasarkan masalah yang terdapat 

pada UMKM seblak di kelurahan Kotabumi Ilir. Terdapat beberapa program yang 

menjadi skala prioritas dalam pelaksanaannya program kerja tersebut antara lain : 

a. Melakukan penelitian dampak penjualan seblak di masa Covid-19 

bertujuan untuk mengetahui perkembangan pemasaran seblak di masa 

Covid-19. 

b. Melakukan wawancara pemilik usaha UMKM seblak bertujuan untuk 

mengetahui perkembangan pemasaran seblak di masa Covid-19. 

c. Membantu melakukan inovasi terhadap produk Seblak Bertujuan untuk 

menarik lebih banyak konsumen. 

d. Membantu penjualan UMKM Produk seblak melalui media sosial 

bertujuan untuk memperluas jaringan penjualan Seblak 

e. Melakukan pemasangan banner di Kantor Kecamatan Kotabumi Kota dan 

Perempatan Desa Kotabumi Ilir Berjutujuan untuk himbauan bagi 

masyarakat desa Kotabumi Ilir untuk pentingnya menjaga kesehatan tubuh 

dimasa Covid-19. 
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               2.2 Waktu Kegiatan 

A. Melakukan izin pelaksanaan PKPM ke 

RT Hari/Tanggal : Minggu 20 Juli 2020 

Waktu : 08.00 - Selesai 

Lokasi : Rumah RT 

 

B. Melakukan izin pelaksanaan PKPM ke Kelurahan 

Hari/Tanggal : Senin, 20 Juli 2020 

Waktu : 08.00 - Selesai 

Lokasi : Kantor Lurah 

 

C. Melakukan survei lokasi 

penjualan seblak  

Hari/Tanggal : Jumat, 24 Juli 

2020 

Waktu : 13.00 - Selesai 

Lokasi        : Rumah ibu Juwita  

 

D. Sosialisasi kepada penjual seblak  

Hari/Tanggal : Minggu, 26 Juli 2020 

Waktu  : 09.00 - Selesai 

Lokasi  : Rumah Ibu Juwita 
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E. Melakukan Pembelian alat-alat produk seblak 

Hari/Tanggal : Selasa, 28 Juli 2020 

Waktu   : 09.00 – Selesai 

Lokasi  : Pasar 

F. Membuat produk seblak 

 Hari/Tanggal : Jumat, 31 Juli 2020 

Waktu : 13.00 - Selesai 

Lokasi : Rumah Ibu Juwita  

 

G. Membuat produk seblak 

 Hari/Tanggal : Jumat, 31 Juli 2020 

Waktu : 13.00 - Selesai 

Lokasi : Rumah Ibu Juwita  

 

H. Mulai memasarkan produk seblak Via 

online 

Hari/Tanggal :  Sabtu, 01 Agustus 2020 

Waktu   : 09.00 - Selesai  

 Lokasi        : Rumah Ibu Juwita 
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I. Memasarkan produk seblak secara 

langsung 

 Hari/Tanggal : Selasa, 04 Agustus 2020 

Waktu : 08.00 - Selesai 

Lokasi : Rumah Ibu Juwita 

 

J. Sosialisasi Kepada Masyarakat Setempat 

Hari/Tanggal : Jumat, 07 Agustus 2020 

Lokasi : Desa Kotabumi Ilir  

Waktu : 08.00 – Selesai 

 

K. Melakukan Pemasangan baner 

Hari/Tanggal : Senin,  10 Agustus 2020 

Lokasi : Kantor Camat Kotabumi Kota 

Waktu : 08.00 – Selesai 

 

L. Memberikan apresiasi terhadap kepala 

Lurah Hari/Tanggal : Sabtu, 15 Agustus 

2020 

Lokasi : Rumah Kepala Lurah 

Waktu : 08.00 – Selesai 
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               2.3 Hasil Kegiatan dan Dokumentasi 

a. Kunjungan ke UMKM dan keikut sertaan dalam proses 

pembuatan seblak. 

 

Gambar 1.1 

Kunjungan UMKM sekaligus membantu pembuatan produk seblak 

dari awal sampai proses penjualannya ,seblak ibu Juwita ini 

memang sudah banyak dikenal oleh banyak orang terutama dari 

aneka rasanya yang sangat nikmat dan enak. 
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b. Membantu penjualan hasil UMKM seblak secara online. 

 

Gambar 1.2 

Melakukan Penjual prduk seblak secara online, penjualan seblak ibu 

juwita ini jarang konsumen yang mengetahui keberadaannya maka 

dari itu saya melakukan penjualan produk seblak ini secara online 

agar lebih banyak konsumen yang mengetahui keberadaan seblak ibu 

Juwita ini. 
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c. Melakukan pemasangan banner. 

 

 

Gambar 1.3 

Dimasa pandemi seperti ini perlu bagi kita semua untuk mematuhi 

protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah , maka dari itu saya 

mahasiswa IIB Darmajaya melakukan suatu bentuk edukasi dalam 

bentuk pemasangan banner di tempat-tempat tertentu , supaya dapat 

dijadikan suatu himbauan bagi masyarakat yang masih awam 

supaya tau pentingnya menjaga kesehatan di masa pandemi Covid-

19 ini 
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d. Memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi. 

 

Gambar 1.4 

 

Sebagai bentuk apresiasi saya selaku Mahasiswa IIB Darmajaya 

yang sudah melaksanakan PKPM di Desa Kotabumi ilir 

memberikan suatu penghargaan atau apresiasi kepada Kepala Desa 

Kotabumi Ilir yang sudah mendukung dan membantu kegiatan 

PKPM saya dari pertama sampai hari terakhir dan sekaligus 

menjadi pembimbing lapangan Saya. Saya memberikan sebuah 

plakat atau cendramata untuk Kepala Desa Kotabumi Ilir supaya 

menjadi kenang-kenangan bagi Bapak Kepala Desa dan harapan 

saya semoga dengan apa yang saya laksanakan selama PKPM dapat 

bermanfaat untuk desa dan masyarakat Desa Kotabumi Ilir. 
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2.4 Dampak Kegiatan 

 

Dari hasil kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) yang telah 

dilaksanakan oleh Kampus IIB Darmajaya di desa Kotabumi Ilir Kecamatan 

Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara , secara garis besar dapat berjalan 

dengan lancar dan mendapat feedback yang baik dari masyarakat maupun pejabat 

setempat atas kegiatan yang telah saya lakukan. Dari beberapa kegiatan yang telah 

saya laksanakan di desa Kotabumi Ilir yaitu melakukan kegiatan seperti 

membantu UMKM seblak ialah terutama bagi kita yang muslim membantu sangat 

dianjurkan dalam agama kita, melainkan dari itu semua hal seperti itulah akan 

menjadi modal pengetahuan kita akan bagaimana memasarkan produk yang 

tadinya tidak terlalu banyak peminat lalu sekarang lebih banyak peminat, cara-

cara seperti itulah yang mungkin ingin kita ketahui. Lalu dari segi pemasangan 

banner sangat membantu kegiatan kita untuk memutus mata rantai Covid-19, 

kegiatan seperti ini merupakan suatu himbauan atau ajakan supaya lebih rajin 

dalam segi menjaga kesehatan dan mematuhi peraturan pemerintah apabila keluar 

rumah wajib memakai masker dan tetap menjaga jarak terhadap orang yang tidak 

kita kenal. Itulah mengapa saya mengatakan kegiatan yang saya lakukan selama 

PKPM ini membawa dampak positif bagi warga desa Kotabumi Ilir supaya lebih 

sadar akan menjaga pentingnya kesehatan tubuh, dan juga mengajak lebih naik 

satu tahap dalam hal proses pemasaran dalam suatu produk. Dengan begini dapat 

dikatakan masyarakat  dapat terbantu oleh kita dalam hal segi menjaga dan 

merawat kesehatan tubuh.



 

 

 

 

BAB III 

                                       PENUTUP 

             3.1 KESIMPULAN 

a. maka dari saya memberikan inovasi baru yang memang 

sebelumnya sudah banyak digunakan oleh kalangan pebisnis 

lainnya seperti jualan melalui media online contohnya berjualan di 

Facebook, Instagram, Whatsapp Dll, dengan begini bisa 

memulihkan pendapatannya walaupun tidak seperti sebelumnya 

atau sebelum terjadinya pandemi Covid-19 ini dan setidaknya sudah 

membantunya.  

b. Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat 

(PKPM) di Kelurahan Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kota  

Kabupaten Lampung Utara ini ada dampak buruk bagi UMKM 

setempat karena dalam segi pendapatannya tidak stabil contohnya 

seperti sebelum terjadinya pandemi Covid-19 ini melanda. 
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 3.2 SARAN 

Berikut saran-saran yang dapat saya berikan selama melaksanakan 

PKPM di desa Kotabumi ilir ,antara lain : 

1. Untuk UMKM yang sudah lama maupun yang baru memulai usaha 

kecil menengah supaya lebih kreatif lagi dengan memanfaatkan 

teknologi yang sudah ada, karena di era sekarang teknologi dapat 

membantu segala hal terutama pekerjaan. 

2. Dan untuk pengusaha lainnya harus lebih memiliki inovasi-inovasi 

terbaru untuk menarik pelanggan karena sulitnya mencari 

pelanggan di masa pandemi Covid-19 

 

3.3 Rekomendasi 

Rekomendasi dari saya untuk para UMKM yang baru memulai 

usaha nya atau yang sudah lama supaya untuk lebih kreatif lagi 

dalam berjualan dan diupayakan untuk dapat memanfaatkan media 

sosial sebagai alat bantu, dan menurut saya lebih baik dalam 

menjual produk makanan akan lebih baik supaya menyediakan 

berbagai macam varian rasa atau tampilan berbeda supaya dapat 

menarik para pelanggan yang cukup banyak , langkah ini saya nilai 

cukup efektif untuk membantu UMKM di masa pandemi Covid -

19.
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