RINGKASAN

Desa kuta dalom merupakan salah satu Desa di Kecamatan Way Lima Kabupaten
Pesawaran. Di Desa kuta dalom ini banyak terdapat UKM, ada 1 UKM yang
menarik perhatian kami yaitu UKM tapis. Tapis ini sebelumnya belum
mempunyai merek, maka dengan adanya kedatangan

Mahasiswa Praktek

Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) Darmajaya ini kami di harapkan
dapat memberi nama tapis tersebut, dan dengan kesepakatan bersama dan
persetujuan dari pihak terkait kami membuat nama menjadi Tapis Al-kautsar.

UKM tapis merupakan Usaha Kecil Menengah yang dirintis oleh Ibu zulita,
semenjak tahun 2002. Didalam UKM ini masih terdapat banyak kendala dalam
menjalankan roda usaha nya antara lain dalam aspek keuangan, tidak adanya
perhitungan harga pokok produksi serta tidak ada nya pelaporan keuangan yang
baik sehingga laba yang dihasilkan tidak maksimal dan tidak diketahui dengan
jelas, selain itu dalam aspek pengembangan produk tidak adanya merek dagang
inilah yang menjadi kendala dalam aspek pengembangan produk, sedangkan
dalam aspek pemasaran tidak ada nya media sosial yang digunakan dalam
kegiatan promosi sehingga promosi hanya dilakukan melalui mulut ke mulut.
Permasalahan lain yang ditemukan di desa kuta dsalom adalah kurangnya sistem
informasi desa dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai teknologi
komputer menjadi dampak kurang maju nya desa ini. Dari segi sumber daya
manusia permasalahan lain yang ditemukan adalah kurangnya keinginan
masyarakat untuk mengasah keterampilan dan potensi kreatifitas yang bisa

didayagunakan untuk meningkatkan pendapatan mereka yang juga dapat
meningkatkan produktivitas pada Desa dan UKM yang akan berdampak luas
pada perbaikan kesejahteraan rakyat.

Melalui program kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) Institut
Informatika

dan

Bisnis

Darmajaya

Kelompok 57 telah

membantu

mengembangkan UKM tapis ibu zulita melalui pelatihan perhitungan harga pokok
produksi dan penyusunan Laporan Keuangan, selain itu kami melakukan
pembuatan merek dagang, yang diharapkan dapat membantu ibu zulita dalam
mengembangkan UKM tapis tersebut dan mendapatkan laba yang tinggi.
Kelompok ini juga membuat sistem informasi Desa berupa Web Desa dan
Database juga pelatihan mengenai komputer dan internet dengan tujuan dan
harapan dapat memberikan informasi mengenai perkembangan teknologi dan
membantu Desa untuk mempermudah kinerja pemerintah dan mengembangkan
publikasi Desa.

