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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya Fakultas Ekonomi dan Ilmu Komputer 

menerapkan program PKPM (Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat). PKPM 

merupakan suatu bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat yaitu 

sebagai salah satu cara mengaplikasikan apa yang sudah diterima selama 

diperkuliahan. Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat bagi mahasiswa 

diharapkan dapat menjadi suatu pengalaman belajar yang baru untuk menambah 

pengetahuan, kemampuan, dan kesadaran hidup bermasyarakat. 

Bagi masyarakat, kehadiran mahasiswa diharapkan mampu memberikan 

motivasi dan inovasi dalam bidang sosial kemasyarakatan. Hal ini selaras dengan 

fungsi perguruan tinggi sebagai jembatan (komunikasi) dalam proses 

pembangunan dan penerapan IPTEK pada khususnya.  

 

Desa Purworejo adalah sebuah desa Kolonisasi/Transmigrasi, yang berasal dari 

Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Berdiri/dibuka pertama kali pada tahun 

1909 oleh Bupati Surya (kini diabadikan menjadi nama jalan desa). Pada awal 

mula berdirinya, Desa Purworejo masuk kedalam wilayah Kecamatan 

Gadingrejo, kemudian pada tahun 1955 masuk dalam wilayah Kecamatan 

Gedong Tataan. Pada tahun 2000 Kecamatan Gedong Tataan dimekarkan 
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menjadi Kecamatan Negeri Katon dan Kecamatan Gedong Tataan, maka dalam 

pemekaran ini Desa Purworejo dimasukan dalam wilayah Kecamatan Negeri 

Katon. Kecamatan Negeri Katon terdiri dari 19 Desa. Pada saat itu desa-desa 

yang terdapat di Kecamatan Negeri Katon masih jauh dari kata maju 

sebagaimana yang kita harapkan, baik kemajuan pembangunan maupun  

kemajuan masyarakatnya. 

Pada saat ini Desa Purworejo memiliki 3.016 jiwa yang terdiri dari 855 kepala 

keluarga. Penduduk Desa Purworejo mayoritas berprofesi sebagai petani Padi, 

Singkong, Jagung, dan Kacang-kacangan. Selain itu, masyarakat Desa Purworejo 

juga Berkebun, yaitu Jagung, Singkong dan Kakao (Coklat). Masyarakat Desa 

Purworejo juga berprofesi sebagai Peternak yaitu Peternak Sapi, Kerbau, 

Kambing, Ayam Kampung, dan lain-lain.  

 

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan selama PKPM berlangsung 

di Desa Purworejo, kami dapat menyusun program kerja selama proses PKPM. 

Kami melihat beberapa potensi usaha seperti Kerajinan Anyaman Lidi dan Kain 

Tapis, dengan itu kami mengkombinasikan kedua potensi yang ada di desa 

Purworejo tersebut, sehingga menghasilkan produk baru yang menarik dan 

bernilai jual tinggi. Produk ini kami sebut sebagai Jam Tapis Anyaman 

Purworejo (J-TAP’s). Inovasi kerajinan Jam Tapis Anyaman  khas desa 

Purworejo bertujuan untuk memberikan kesan keunikan jam dinding yang 

bernilai seni kebudayaan Lampung. Dan produk ini belum terdapat di pasaran 
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Indonesia. Khususnya UMKM Anyaman jam tapis anyaman Purworejo 

Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran ternyata usaha yang dirintis oleh 

keluarga Bapak Sugianto masih belum memiliki sistem marketing untuk 

mempromosikan produknya serta penyusunan laporan yang masih kurang baik. 

Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala yaitu kurangnya SDM dalam 

mengelola marketing, keuangan, serta kurangnya pengetahuan mengenai 

teknologi yang sedang berkembang. 

Sehubungan dengan hal-hal yang melatarbelakangi masalah diatas, kami tertarik 

mengadakan pengamatan dan pendekatan sosial mengenai  “PEMBUATAN 

JAM TAPIS ANYAMAN DI DESA PURWOREJO KECAMATAN 

NEGERI KATON KABUPATEN PESAWARAN PRAKTEK KERJA”. 
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1.2 Manfaat PKPM 

Manfaat dari hasil kegiatan PKPM adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, 

wawasan dan gambaran yang lebih jelas mengenai marketing/pemasaran 

online dan penyusunan laporan keuangan pada Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM). 

b. Dapat menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa dalam 

mengimplementasikan ilmu yang di dapatkan dari kampus untuk 

masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten 

Pesawaran. 

c. Melatih mahasiswa untuk mengembangkan bakat serta kemampuan yang 

dimiliki lewat kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM). 

 

2. Bagi UMKM Jam Tapis Anyaman Purworejo 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan 

masukan bagi UMKM Jam Tapis Anyaman tersebut. Serta diharapkan dapat 

mempermudah pemasaran dan kontribusi dalam tingkat penjualan untuk 

mengetahui laba dan yang didapatkan oleh UMKM tersebut. 
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3. Bagi Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan warga kampung mengenai teknik lain dalam bidang marketing 

yaitu dengan berbasis teknologi serta tata cara penyusunan laporan 

keuangan sederhana yang mudah untuk diterapkan dalam UMKM yang ada 

di Desa Purworejo. 

 

4. Bagi IIB Darmajaya 

a. Sebagai bentuk nyata pemberdayaan dan pengabdian IIB Darmajaya 

kepada masyarakat khususnya Desa Purworejo. 

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur 

Mahasiswa yang akan membuat laporan Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat berikutnya. 


