
i 
 

KERUPUK KEMPLANG RUMAHAN MENINGKATKAN EKONOMI 

KELUARGA KEL. GUNUNG SULAH 

PRAKTEK KERJA PENGABDIAN MASYARAKAT 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh : 

Nurita Sari  1712110259 

 

 

 

 

 

 

INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA 

BANDAR LAMPUNG 

2020



i 
 

HALAMAN PENGESAHAN 

LAPORAN HASIL 

PRAKTEK KERJA PENGABDIAN MASYARAKAT (PKPM) 

KERUPUK KEMPLANG RUMAHAN MENINGKATKAN EKONOMI 

KELUARGA KEL. GUNUNG SULAH 

BANDAR LAMPUNG 

OLEH : 

Nurita Sari  1712110259 

 

Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima  

 

 



ii 
 

DAFTAR ISI 

 

Halaman Judul  ............................................................................................  

Halaman Pengesahan .................................................................................. i 

Daftar Isi ..................................................................................................... ii 

Daftar Gambar ............................................................................................. iii 

Daftar Tabel ................................................................................................ iv  

Kata Pengantar  ........................................................................................... v 

Bab I. Pendahuluan ................................................................................... 1   

a. Latar Belakang ...................................................................................... 1  

b. Rumusan Masalah ................................................................................. 2 

c. Tujuan dan Manfaat .............................................................................. 2 

d. Mitra yang Terlibat ............................................................................... 3 

Bab II. Pelaksanaan Program  ................................................................. 4 

a. Program-program yang dilaksanakan  .................................................. 4 

b. Waktu Kegiatan ..................................................................................... 6 

c. Hasil Kegiatan dan Dokumentasi  ......................................................... 7 

d. Dampak Kegiatan  ................................................................................. 13 

Bab III. Penutup ........................................................................................ 14 

a. Kesimpulan ........................................................................................... 14 

b. Saran ...................................................................................................... 14 

c. Rekomendasi ......................................................................................... 14 

Lampiran  .................................................................................................. 15 

Daftar Pustaka ........................................................................................... 16 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

Daftar Gambar 

 

2.1 Lokasi Kegiatan  

2. 2 Izin Kegiatan 

2.3  Belajar Bersama 

2.4 Belajar Cuci Tangan 

2.5 Proses Pengadonan 

2.6 Proses Pembentukan 

2.7 Proses Perebusan 

2.8 Proses Penjemuran 

2.9 Proses Pemanggangan 

2.10 Proses Pembungkusan 

2.11 Akun Media Sosial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

Daftar Tabel 

Tabel 1.1 Mitra UMKM 

Tabel 2.1 Program Kegiatan 

Tabel 2.2 Waktu Kegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

Kata Pengantar 

Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu  Susanti S.E.,M.M yang telah 

membantu saya baik secara moral maupun materi. Terima kasih juga saya 

ucapkan kepada teman-teman seperjuangan yang telah mendukung saya sehingga 

saya bisa menyelesaikan tugas ini tepat waktu. 

Saya menyadari, bahwa laporan PKPM yang saya buat ini masih jauh dari 

kata sempurna baik segi penyusunan, bahasa, maupun penulisannya. Oleh karena 

itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua 

pembaca guna menjadi acuan agar penulis bisa menjadi lebih baik lagi di masa 

mendatang. 

Semoga laporan PKPM ini bisa menambah wawasan para pembaca dan 

bisa bermanfaat untuk perkembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan. 

 

      Bandar Lampung,28 Agustus 2020 

      Penulis 

 

 

      Nurita Sari 
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Bab I 

Pendahuluan 

1.1  Latar Belakang 

Kerupuk kemplang adalah makanan ringan yang dibuat dari adonan 

tepung tapioka dan dicampur dengan bahan perasa seperti udang atau ikan. 

Kerupuk dibuat dengan sistem mengukus adonan sebelum dibentuk, di keringkan 

di bawah sinar matahari dan di panggang dengan arang yang didalam anglo. 

Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas yang 

berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. 

Menurut Abraham Maslow Ekonomi adalah salah satu bidang kajian yang 

mencoba menyelesaikan masalah keperluan asas kehidupan manusia melalui 

penggemblengan segala sumber ekonomi yang ada dengan berasaskan prinsip 

serta teori tertentu dalam suatu system ekonomi yang dianggap efektif danefisien, 

sedangkan ekonomi menurut Paul A. Samuelson ekonomi merupakan cara-cara 

yang dilakukan oleh manusia dan kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-

sumber yang terbatas untuk memperoleh berbagai komoditi dan 

mendistribusikannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi ekonomi adalah 

perekonomian yang diselenggarakannya oleh masyarakat (rakyat) sebagai usaha 

ekonomi yang menjadi sumber penghasilan keluarga atau orang perorangan. 

Untuk lebih jelasnya pengertian ekonomi masyarakat adalah didefinisikan sebagai 

segala kegiatan dan upaya masyarakat (rakyat) untuk memenuhi kebutuhan dasar 

hidupnya (basic Neede) yaitu pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. 

 Sejalan dengan perkembangan dunia bisnis di Indonesia saat ini sangatlah 

pesat dan menyebabkan persaingan yang sangat ketat antar perusahaan, dengan 

kondisi ini perusahaan harus berusaha lebih baik lagi menetapkan posisi 

perusahaan pada tingkat industri yang sejenis di tengah keadaan yang tidak 

menentu, agar dapat mempertahankan kelangsungan bahkan mengembangkan 

usaha, umumnya perusahaan dalam mengembangkan usahanya harus melakukan 

aktivitasnya dengan baik agar tercapai keuntungan yang maksimal. 



2 
 

Usaha Kerupuk Kemplang Gunung Sulah  merupakan salah satu usaha 

yang bergerak dibidang perdagangan yakni memproduksi bahan baku menjadi 

barang jadi. Produk yang dihasilkan usaha ini yang menggunakan salah satu 

bahan bahan bakunya adalah ikan kurisi.  Usaha kerupuk kemplang adalah 

kegiatan yang dilakukan home industri guna memenuhi serta meningkatkan 

kebutuhan dasar hidup yaitu pangan, papan, kesehatan dan pendidikan pada 

keluarga di kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Way Halim Kota Bandar 

Lampung. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana aktivitas home industri kerupuk kemplang dalam 

meningkatkan ekonomi? 

2. Apa faktor penjualan yang tidak stabil  dalam kerupuk kemplang? 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

a. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan nya adalah : 

1. Mengetahui apa saja aktivitas yang ada didalam home industri kerupuk 

kemplang dalam meningkatkan perekonomian Kelurahan Gunung Sulah. 

2. Mengetahu faktor Penjualan yang tidak stabil dalam kerupuk Kemplang 

dalam Kelurahan Gunung Sulah 

 

b. Manfaat 

Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah memberikan masukan 

bagi Pemerintah Daerah pada umumnya, Kelurahan Gunung Sulah pada 

khususnya dalam mengevaluasi adanya usaha Home Industri Kerupuk Kemplang 

terhadap tingkat keberhasilannya dalam mengurangi kemiskinan. 

1. Manfaat bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat dijadikan sebuah bekal untuk menciptakan usaha industri baik 

skala kecil maupun besar dengan memanfaatkan bahan baku di sekitar. 
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2. Manfaat bagi Akedemis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak faedah, baik menambah 

wawasan, pengetahuan serta memberikan informasi dan masukan terhadap 

penelitian untuk tahap selanjutnya. 

1.4 Mitra UMKM 

Tabel 1.1 Mitra yang terlibat 

No Nama Jabatan 

1. Sugeng Waluyo RT 011 

2. Itep Pemilik Umkm 

3. Para ibu-ibu Pekerja UMKM 
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Bab II 

Pelaksanaan Program 

 

2.1 Program-program yang dilakukan 

 

Program kegiatan PKPM di Kelurahan Gunung Sulah saya merancang 

beberapa program kegiatan  sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Program Kegiatan 

 

No Kegiatan 

1. Memberikan pengetahuan tentang perilaku menjaga kebersihan 

dan ke higenisan dimasa pandemi. 

2. Membantu anak-anak belajar daring dari rumah. 

3. Membantu pembuatan akun social media instagram  dan cara 

penggunaannya umkm. 

4. Mengajarkan anak-anak untuk belajar kebersihan dimasa 

pandemi. 

5. Membantu proses pembuatan hingga sampai ke tahap pemasaran. 

 

2.1.1 Pelaksanaan Program 

 

1. Memberikan pengetahuan tentang perilaku menjaga 

kebersihan dan ke higenisan dimasa pandemic 

 

Kegiatan ini sangat penting untuk UMKM karena dimasa seperti 

ini pembeli sangat mengutamakan kebersihan dan kehigenisan. 

Maka dari itu saya memberikan pengetahuan bagaimana menjaga 

kebersihan yang tepat disaat masa pandemi seperti ini agar UMKM 

terus berjalan lancar dalam menghadapi masa-masa sulit ini. 
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2. Membantu anak-anak daring dari rumah 

 

Peran orang tua sangat lah penting disaat masa pandemi ini untuk 

membantu anak-anaknya memahami pelajaran yang diberikan 

guru. Namun keterbatasan waktu banyak anak-anak yang 

mengerjakan sendiri tanpa peran orang tua karena adanya 

kesibukan orang tua untuk bekerja, maka saya disini member 

bantuan belajar anak-anak sekitar agar dapat memahami apa yang 

disampaikan oleh guru disekolah. 

3. Membantu pembuatan akun social media instagram dan cara 

penggunaannya untuk umkm 

 

Pembuatan social media sangat penting karena akan mudah dikenal 

masyarakat dan mudah dicari oleh masyarakat dan iklan di social 

media akan sangat berpengaruh terhadap penjualan. Membantu 

membuatkan promosi yang menarik agar pembeli mudah tertarik. 

4. Mengajarkan anak-anak untuk belajar kebersihan dimasa 

pandemic 

 

Selama masa pandemi covid-19 penting untuk menjaga sistem 

kekebalan tubuh anak. Salah satu caranya adalah dengan 

mengonsumsi makanan yang sehat. Namun sebenarnya, dalam 

menjaga sistem kekebalan tubuh pada anak tidak hanya dilakukan 

dari dalam saja tetapi juga dari luar. 

Ajarkan anak gaya hidup sehat sejak dini, mencuci tangan dengan 

air mengalir dan sabun setelah bermain atau pun ketika akan 

makan. Hal tersebut akan membantu untuk memberikan gaya 

hidup sehat pada anak-anak sekitar. 
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5. Membantu proses pembuatan hingga sampai ke tahap 

pemasaran 

 

Dalam hal ini saya membantu dan melihat secara langsung proses 

pembuatan sampai ketahap pemasaran. Melihat secara detail proses 

nya dan tetap mengikuti protocol kesehatan. 

 

2.2 Waktu Kegiatan 

 

Tabel 2.2 Waktu Kegiatan 

 

No Hari/Tanggal Nama Kegiatan Keterangan 

1. Kamis, 23 Juli 2020 Memberikan pengetahuan 

tentang perilaku menjaga 

kebersihan dan ke 

higenisan dimasa pandemi. 

Terlaksana 

2. Sabtu, 25 Juli 2020 

Kamis, 30 Juli 2020 

Membantu anak-anak 

belajar daring dari rumah. 

Terlaksana 

3. Minggu, 2 Agustus 

2020 

Membantu pembuatan 

akun social media 

instagram  dan cara 

penggunaannya umkm. 

Terlaksana 

4. Rabu, 5 Agustus 

2020 

Mengajarkan anak-anak 

untuk belajar kebersihan 

dimasa pandemi. 

Terlaksana 

5. Selasa, 28 Juli 2020 

Jum’at, 7 Agustus 

2020 

Rabu, 12 Agustus 

2020 

Membantu proses 

pembuatan hingga sampai 

ke tahap pemasaran. 

Terlaksana 
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2.3 Hasil Kegiatan dan Dokumentasi 

 

Lokasi Kegiatan UMKM Jl. Wartawan RT 011 KEL. GUNUNG 

SULAH KEC. WAY HALIM 

 

Gambar 2.1 Lokasi Kegiatan 

 

 

 

Izin melakukan kegiatan dengan pemilik UMKM 

 

Gambar 2.2. Izin Kegiatan 
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Belajar dengan anak-anak sekitar 

 

Gambar 2.3 Belajar Bersama 

 

 

Belajar cuci tangan yang benar 

 

Gambar 2.4 Belajar cuci tangan 
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Proses Pembuatan kerupuk kemplang 

Gambar 2.5 Proses Pengadonan 

 

 

Proses Pembentukan Kerupuk Kemplang 

 

Gambar 2.6 Proses Pembentukan 
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Proses Perebusan Kerupuk Kemplang 

 

Gambar 2.7 Poses Perebusan 

 

 

Proses Penjemuran Kerupuk Kemplang 

 

Gambar 2.8 Proses Penjemuran 
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Proses Pemanggangan Kerupuk Kemplang 

 

Gambar 2.9 Proses Pemanggangan 

 

 

 

Proses Pembungkusan Kemplang 

 

Gambar 2.10 Proses Pembungkusan 
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Akun Sosial Media 

 

Gambar 2.11 Akun Sosial Media 
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2.4 Dampak Kegiatan 

 

Dampak kegiatan setelah diadakan PKPM ini adalah: 

1. Anak-anak mengetahui betapa pentingnya menjaga kebersihan agar 

terhindar dari berbagai penyakit. 

2. UMKM berjalan dengan mengikuti protocol kesehatan agar mejaga 

kualitas produk yang di produksi di UMKM tersebut. 

3. UMKM lebih dikenal karena memiliki akun media social yang 

mempermudah untuk menjual kerupuk kemplang tersebut. 
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Bab III 

Penutup 

 

 

3.1 Kesimpulan 

 

Usaha yang pembuatan kemplang ini merupakan usaha dengan 

skala kecil, yang proses pembuatanya dilakukan menggunakan 

perlatan sederhana namun tidak mengurangi kualitas rasa daripada 

produk ini sehingga produk kemplang ini digemari oleh berbagai 

macam kalangan masyarakat dari kalangan kecil, menengah dan 

atas. 

 Usaha kemplang ini mempunyai peluang yang besar dalam 

pertarungan bisnis saat ini karena menjanjikan dalam menopang 

ekonomi keluarga. Juga  proses pembuatanya sangat mudah 

diadopsi oleh masyarakat . 

 

3.2 Saran 

 

Untuk menjaga kelangsungan produksi dengan biaya yang relatif 

rendah pengusaha kerupuk ikan perlu menjalin kerjasama dengan 

pemasok bahan baku terutama untuk ikan. dan untuk meningkatkan 

jumlah penjualan, perlu dijaga hubungan personal antara produsen 

dan konsumen yang nantinya bisa menjadi kunci dalam 

melebarkan jaringan pemasaran produk ini. 

 

3.3 Rekomendasi  

Untuk meningkatkan UMKM tersebut supaya promosinya lebih 

dari sebelumnya agar kerupuk kemplang dapat dijual dengan 

jumlah lebih banyak lagi.  Menambah tempat untuk memanggang 

kemplang agar lebih banyak memproduksi dan banyak masyarakat 

sekitar dapat bekerja. 



15 
 

Lampiran 
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DAFTAR PUSTAKA 

Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya 2020. Panduan PKPM Covid-19 
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Buku  Profil Desa Gunung Sulah  Kecamatan Way Halim  Kota Bandar Lampung
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