
BAB III
PENUTUP

3.1. Kesimpulan
Berdasarkan Serangkaian Kegiatan saya sebagai mahasiswa PKPM yang di

lakukan di kelurahan Tanjung Senang dengan hasil yang dilaksanakan dapat

di ambil kesimpulan sebagai berikut:

a. Menciptakan inovasi seperti pemberian inovasi produk baru , label, merk,

dan kemasan yang mambantu masyarakat mengenal produk Mie Ayam &

Soto Ibu Widiya.

b. Pemasaran  dan  Promosi  yang  di  lakukan  secara  online  dapat

mengoptimalkan penjualan Mie Ayam dan Soto Ibu Widiya.

c. Memberikan sedikit edukasi kepada anak –anak sekitar kelurahan Tanjung

Senang tentang  covid-19.

3.2. Saran
Adapun saran-saran atau masukan yang dapat kami berikan adalah sebagai

berikut:

3.2.1 Bagi UMKM

a. Warung Mie Ayam dan Soto  ibu  widiya  ini  dapat  lebih  kreatif

dalam  mencoba  terobosan-terobosan  terbaru  dalam  berinovasi

agar konsumen lebih tertarik serta memiliki nilai jual lebih tinggi

di pasaran.

b. Menjalin  hubungan relasi  bisnis agar  agar usaha dapat terjamin

kedepannya, salah satu bentuknya adalah melalui promosi  online

yang dapat menambah relasi bisnis.

c. Menentukan target/keputusan usaha kedepannya.

3.2.2 Bagi Institusi

a. Kegiatan  Praktek  Kerja  Pengabdian  Masyarakat  ini sebaiknya

diadakan  kembali  pada  periode  mendatang,  karena  kegiatan  ini

memberikan nilai positif bagi mahasiswa dalam mengembangkan
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potensi  dalam  diri,  sehingga  terciptanya  empati  dalam  diri

mahasiswa  melalui  program  interaksi  dan  sosialisasi  terhadap

masyarakat setempat.

b. Kedepannya  dalam  melaksanakan  kegiatan  Praktek  Kerja

Pengabdian Masyarakat panitia pelaksana dan pihak-pihak yang

terkait lebih mempersiapkan dengan matang lagi terutama dalam

menjalin  koordinasi  dengan  lapangan/desa lokasi  pelaksanaan

PKPM.

3.3 Rekomendasi
a. Di rekomendasikan untuk lebih sering aktif di media sosial agar kalangan

masyarakat  lainnya  dapat  melihat  dan  membeli  Mie  Ayam,  Soto  dan

Cinnamonroll Ibu Widiya 

b. Menambahkan  inovasi  isi  pada  Cinnamonroll  agar  berbeda  dengan

penjuanlan Cinnamonroll pada umumnya

c.Menjual Berbagai Macam Minuman Segar Seperti Jus Buah dan Es Buah
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