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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat ( PKPM ) di Desa Way
Harong, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran berjalan dengan lancar
sesuai dengan harapan kami.
Hasil kegiatan yang telah kami laksanakan di Desa Way Harong sebagai
berikut :
1. Pembuatan website ini telah berhasil dilaksanakan dengan alamat
websitenya

yaitu

www.tahuwayharong.wixsite.com/tahuwayharong

.

Pembuatan Website untuk UMKM Pembuatan Tahu bertujuan agar
UMKM dapat mempromosikan produk – produknya melalui internet.
Serta masyarakat baik di sekitar Desa Way Harong maupun masyarakat di
luar Desa Way Harong dapat mengakses websiteUMKM Pembuatan Tahu
untuk mendapatkan informasi mengenai produk – produk yang dijual,
kontak UMKM dan mengetahui letak dari UMKM Pembuatan Tahu.
2. Pembuatan Inovasi dan Pelatihan Pembuatan Produk Kerupuk Ampas
Tahu kepada UMKM Pembuatan Tahu telah berhasil dan UMKM
Pembuatan Tahu juga sudah meneruskan inovasi tersebut untuk dijadikan
sebagai produk tetapnya. Dengan adanya inovasi ini adalah untuk
memanfaatkan pengolahan ampas tahu sisa produksi agar memiliki nilai
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jual dan sebagai salah satu sumber bertambahnya pendapatan bagi UMKM
Pembuatan Tahu.
3. Pemaparan dan pelatihan singkat tentang penyusunan laporan keuangan
kepada UMKM Pembuatan Tahu sebagai penambah wawasan bagi
UMKM tentang manfaat, kondisi dan informasi keuangan UMKM
Pembuatan Tahu yang dapat diperoleh dari laporan keuangan yang telah
disusun. Pemaparan dan pelatihan tentang penyusunan laporan keuangan
sederhana pun sudah dilaksanakan dan digunakan sebagian pelaporannya
untuk UMKM Pembuatan Tahu. Nek Enah sebagai pemilik UMKM juga
dapat mengerti apa yang kami beri tahu sesuai dengan pengetahuan yang
kami ketahui. Nek Enah juga dapat mengetahui manfaat dari menyusun
laporan keuangan yang telah disusun untuk sebagai acuan beliau dalam
pengamatan arus kas masuk dan keluar.
4. Pembuatan Social Media untuk UMKM Pembuatan Tahu sebagai salah
satu upaya dalam mempromosikan produk baik Tahu dan Kerupuk Ampas
Tahu agar dapat dikenal masyarakat luas dan mempermudah proses
pemesanan. Dalam hal ini kami menggunakan media social Instagram,
serta WA Bisnis yang telah banyak dapat pesanan untuk membeli produk
dari UMKM Nek Enah tersebut.
5. Pembuatan logo dan merk produk tahu dan Kerupuk Ampas Tahu sebagai
ciri khas yang membedakan produk ini dari produk yang lain, sebagai daya
tarik pembeli serta agar produk selalu teringat di benak konsumen. Kami
juga telah membuat logo yang telah di jadikan stiker untuk produk
UMKM Pembuatan tahu serta merk yang kami gunakan adalah Kerupuk
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Ampas Tahu Nek Enah. Dan juga kami mendesign banner untuk UMKM
Pembuatan Tahu yang ada di Way Harong tersebut.
6. Penyusunan bagan struktur untuk UMKM Pembuatan Tahu sudah
dirancang dan dipaparkan kepada pemilik UMKM Pembuatan Tahu.
Dengan adanya bagan struktur ini bertujuan agar kegiatan UMKM dapat
terstruktur dengan baik dan pemilik UMKM dapat memahami mengenai
tugas dan tanggung jawab masing-masing pekerja.
7. Pembuatan video yang memuat potensi – potensi yang ada di Desa Way
Harong. Yang bertujuan untuk memperkenalkan kepada masyarakat umum
maupun masyarakat Desa Way Harong sediri agar potensi tersebut bisa
dikembangkan dan dilestarikan. Dalam video tersebut kami telah
mempresentasikan apa saja yang ada di dalam Desa Way Harong kepada
masyarakat untuk menjaga dan melestarikan potensi yang ada di Desa
Way Harong.
8. Pembuatan aplikasi sensus Penduduk untuk mempermudah pihak – pihak
yang berwenang di Desa Way Harong dalam mengolah data penduduk
Desa Way Harong untuk kegiatan Pemilihan Kepala Desa Way Harong
pada bulan Oktober mendatang. Aplikasi ini sudah sukses digunakan dan
telah di uji coba oleh pihak Balai Desa Way Harong sebagai aplikasi yang
akan membantu mereka dalam pemilihan calon Kepala Desa nantinya.
9. Mahasiswa PKPM IBI Darmajaya juga ikut berpartisipasi dalam kegiatankegiatan yang dilaksanakan oleh Pekon Way Harong seperti dalam rangka
HUT RI Ke-74, festival PSW (Pertunjukkan Seni Way Harong), dan
pengajian rutin yang diadakan oleh ibu-ibu yang ada di Desa Way Harong.
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Selain itu Mahasiswa IBI Daramajaya juga membuat suatu dokumentasi
berbentuk video yang akhirnya menjadi video documenter Pekon yang
berisi tentang informasi seputar Pekon Way Harong.

5.2 Saran
1. Bagi Pelaku Usaha
Diharapkan pelaku UMKM Pembuatan Tahu dapat terus berinovasi
dengan cara memaksimalkan bahan-bahan yang sudah tidak digunakan
seperti ampas tahu yang dapat juga dijadikan mpek-mpek sehingga dapat
menambah nilai jual UMKM tersebut. Tujuannya ialah agar UMKM
Pembuatan Tahu maupun UMKM lain dapat terus berkembang dan dapat
bersaing dalam persaingan dunia bisnis yang semakin ketat ini.
2. Bagi Pemerintah
Diharapkan kepada pihak – pihak yang berwenang dapat melakukan
pelatihan, penyuluhan, dan memfasilitasi UMKM seperti memberikan
bahan atau alat yang dapat membantu proses produksi dan memperluas
bisnisnya serta harus mendukung dalam mengelola sumber daya atau
potensi yang terdapat di Desa Way Harong agar dapat bermanfaat bagi
kehidupan, kemakmuran, dan kemajuan Desa Way Harong sendiri.
3. Bagi Masyarakat
Dengan diadakannya kegiatan PKPM di Desa Way Harong dapat
membuat masyarakat semakin termotivasi agar selalu berinovasi dan
berkarya untuk kemajuan desanya. Disarankan kepada masyarakat untuk
memperluas wawasan mereka dengan menggali informasi dari berbagai

97

sumber untuk mengelola potensi Desa yang ada contoh dari media
Internet, penyuluhan, dan perpustakaan daerah.
4. Bagi Insitusi
1. Kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakt sebaiknya diadakan
kembali pada periode mendatang, karena kegiatan ini memberikan
nilai positif bagi mahasiswa dalam mengembangkan potensi dalam
diri, sehingga tercipatanya empati dalam diri mahasiswa melalui
program interaksi dan sosialisasi terhadap masyarakat setempat.
2. Kedepannya dalam melaksanana kegiatan Praktek Kerja Pengabdian
Masyarakat panitia pelaksana dan pihak-pihak yang terkait lebih
mempersiapkan dengan matang terutama dalam menjalin koordinasi
dengan lapangan atau Desa lokasi pelaksanaan PKPM. Kegiatan
Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat sebaiknya diadakan kembali
pada periode mendatang di Desa Way Harong, karena menurut kami
masih banyak potensi di Desa Way Harong yang belum diolah dengan
maksimal. Pelatihan IT bagi siswa/i SD dan Aparatur Pekon dapat
meningkatkan kompetensi dalam dunia Teknologi. Selain itu,
program ini juga dimaksudkan untuk memotivasi agar selalu mau
untuk mengeksplor kemampuan pribadi mereka masing-masing
terutama dibidang Teknologi Informasi.

