
RINGKASAN 

 

Program PKPM (Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat) IBI Darmajaya Bandar 

Lampung di selenggarakan atas dasar salah satu syarat dalam menyelesaikan Studi 

Kerja Praktek (KP) di IBI Darmajaya Bandar Lampung dimana program PKPM 

2019 sendiri di selenggarakan selama kurang dari 1 bulan (Satu Bulan) hari 

terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan 19 September 2019. 

Program PKPM periode 2019/2020 tersebar dibeberapa desa dalam wilayah 

Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Salah satunya yaitu 

berlokasi di desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung 

Selatan dengan mahasiswa berjumlah 6 orang yang berasal dari berbagai jurusan, 

yaitu jurusan Akuntansi, Manajemen, Teknik informatika dan Sistem Informasi. 

Dari kegiatan ini diharapkan mahasiswa yang melaksanakannya dapat 

mengembangkan potensi yang terdapat di desa tersebut. Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat di desa Sindang Sari sendiri  memanfaatkan  potensi UKM Keripik 

Tempe yang di kembangkan usahanya di bidang  keuangan dan pemasaran yang 

terdiri dari Laporan Keuangan, Harga Pokok Penjualan, Promosi, Inovasi Produk, 

dan Merk Produk. Sehingga kami mahasiswa PKPM berharap UKM Tempe dapat 

lebih meningkat dalam segi pendapatan, sehingga mempunyai nilai jual yang lebih 

tinggi di pasaran. 

 

Di Desa Sindang Sari mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani dan buruh 

pabrik. Tetapi ada beberapa UKM di Desa Sindang Sari diantaranya UKM Tempe, 

UKM Kemplang, UKM Jangkrik dan UKM Anyaman Tahu. Maka dengan 

kedatangan Mahasiswa Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) Darmajaya 

ini kami di harapkan dapat memberi inovasi baru dari UKM tersebut.  

UKM Tempe merupakan Usaha Kecil yang dirintis oleh Bapak Nuryatin  semenjak 

tahun 1994. 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 dan kendalanya dalam 



pemasaran, 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 Sindang Sari adalah 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 45 telah membantu mengembangkan UKM Tempe 

milik Bapak Jali melalui pelatihan perhitungan harga pokok produksi dan 

penyusunan Laporan Keuangan, selain itu kami melakukan pembuatan merek 

dagang, serta menambah inovasi produk yang diharapkan dapat membantu Bapak 

Jali dalam mengembangkan UKM Tempe tersebut dan mendapatkan laba yang 

tinggi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRAKATA 

 

Puji dan Syukur kita Panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat 

limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan serta 

kenikmatan sehingga kami dapat melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan PKPM 

di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan 

yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2019 sampai 19 September 2019 

dengan baik tanpa ada kendala serius, serta dapat menyelesaikan laporan ini tepat 

pada waktunya. 

 

Kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) merupakan salah satu 

bagian dari Tri Dharma Perguruan tinggi yang oleh karena nya harus dilakukan oleh 

Civitas Akademika khususnya Mahasiswa Perguruan tinggi dalam penelitian dan 

pembelajaran. Dalam penyusunan Laporan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat 

(PKPM) ini kami mendapat banyak hambatan dan tantangan, tetapi berkat 

dukungan dari berbagai pihak kami dapat menyelesaikan laporan ini tepat pada 

waktunya. 

 

Oleh karena itu kami mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karuniaNya yang telah diberikan serta 

pengetahuan yang diturunkan kepada kami. 

2. Orang Tua kami yang selalu memberikan dukungan baik secara moril dan 

materiil serta doa dan dukungan nya kepada kami. 

3. Bapak Ir. Firmansyah YA,MBA., M.Sc.,selaku Rektor IIB Darmajaya. 

4. Ibu Anik Irawati., S.E.,Msc selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) kami 

yang telah memberikan bimbingan, petunjuk serta saran-saran yang sangat 

berharga dalam kegiatan PKPM sampai penulisan laporan PKPM. 

5. Ibu Aswin, S.E., M.M., Selaku Ketua Jurusan Manajemen IBI Darmajaya. 

6. Ibu Anik Irawati, S.E.,M.Sc., selaku Ketua Jurusan Akuntansi IBI Darmajaya. 

7. Bapak Nurjoko, S.Kom.,M.T.I., selaku Ketua Jurusan Sistem Informasi IBI 

Darmajaya. 



8. Bapak Yuni Arkhiansyah, S.Kom.,M.Kom Selaku Ketua Jurusan Teknik 

Informatika IBI darmajaya. 

9.  Bapak Nuryatin, dan Ibu War selaku pemilik UKM  yang telah membantu 

kami dalam pembuatan bahan laporan PKPM. 

10. Rekan–rekan Pemuda & pemudi Desa Margodadi yang telah membantu kami 

dalam melaksanakan kegiatan program kerja kami. 

11. Masyarakat Desa Sindang Sari yang telah membantu kami dalam kegiatan di 

lapangan. 

12. Serta pihak-pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah 

mendukung dan membantu kami dalam setiap kegiatan yang kami lakukan 

selama kegiatan PKPM ini. 

 

Semoga amal dan perbuatan baik  mereka dalam memberikan dukungan bagi kami 

mendapatkan balasan Tuhan Yang Maha Esa. Kami berharap banyak Laporan ini 

dapat berguna bagi Mahasiswa yang akan menyusun Laporan PKPM di Periode 

Selanjutnya. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna 

baik dari bentuk penyusunan maupun materinya. Kritik dan saran dari pembaca 

sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan laporan ini. Akhir kata semoga 

laporan ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. 

 

 

Bandar Lampung,     Oktober 2019 
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