
 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN  

 

Berdasarkan serangkaian kegiatan program kerja pengabdian masyarakat (PKPM) 

di Desa Srikaton kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan yang 

telah dilaksanakan, dapat disimpulkan yaitu : 

a. pembuatana anggaran, harga pokok produksi dan Laporan Laba Rugi pada 

usaha Keripik Singkong Rama Pangestu serta dapat membantu dalam 

menentukan harga jual produk, membuat usaha mandiri tersebut mempunyai 

pencatatan dan perhitungan yang baik.  

b. Pemberian inovasi warna merk, dan pemasaran produk dapat membantu 

masyarakat mengenal produk dan meningkatkan nilai jual. 

c. Membantu dalam strategi pemasaran produk keripik singkong “Rama 

Pangestu” melalui media sosial. 

d. Memberikan pembelajaran tentang bagaimana cara mengoperasionalkan 

website terhadap operator desa 

 

5.2 SARAN 

 

5.2.1 Untuk Aparatur Desa 

Sebagai sarana pengelolaan informasi kepada masyarakat desa, melalui 

website desasrikaton01.blogsport.com sekiranya dapat dikelola dengan 

baik dan terus melakukan update mengenai berita atau informasi terbaru 

mengenai desa Srikaton, sehingga masyarakat luasdapat mengetahui 

perkembangan apa saja yang ada di Desa Srikaton.  

  



 
 

 

5.2.1 Untuk masyarakat desa srikaton 

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang ilmu 

pengetahuan teknologi, bisnis dandalam kegiatan organisasi desa 

yang dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan karakter 

masyarakat yang cekatan serta cerdas. 

2. Mencari dan menggali apa saja potensi-potensi yang ada di dalam 

desa, utuk dapat diolah dan dikembangkan baik secara mandiri 

ataupun kelompok,     

 untuk menambah penghasilan warga desa dan membuat lapangan 

pekerjaan untuk mengurangi angka pengangguran yang ada di Desa 

Srikaton.  

3. Memelihara serta menjaga Wisata Gunung Batu sebagai destinasi 

wisata alam di Desa Srikaton. 

 

5.2.1 Untuk Institusi 

1. Kerja praktek pengabdian masyarakat sebaaiknya terus diadakan 

kembali periode kedepan, karena kegiatan ini memberikan nilai 

positif bagi mahasiswa dalam mengembangkan potensi dalam diri, 

sehingga terciptanya empati dalam diri mahasiswa melalui program 

interaksi dan sosialisasi terhadap masyarakat setempat. 

2. Kedepannya dalam melaksanakan 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 PKPM. 

 


