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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Masyarakat sangat antusias dalam membantu program kerja Mahasiswa 

PKPM IIB Darmajaya 2018  yang dibuktikan dengan kesediaan waktu dan 

keaktifan masyarakat  untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan 

yang diadakan oleh Mahasiswa PKPM IIB Darmajaya 2018. 

Berdasarkan serangkaian kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat 

(PKPM) IIB Darmajaya 2018 di Pekon Candiretno Kecamatan Pagelaran 

Kabupaten Pringsewu yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan yaitu : 

 

a. Inovasi Pengolahan Tahu Kopong 

Program ini membantu masyarakat Pekon candiretno yang memiliki 

UKM Tahu untuk memanfaatkan Tahu Kopong yang dihasilkan dari 

produksi tahu yaitu. Produk yang diolah adalah Kerupuk Tahu, 

penjualan produk inovasi ini dapat dijadikan tambahan pendapatan 

oleh pemilik UKM Tahu tanpa harus mengeluarkan modal yang besar. 

b. Inovasi Pemberian Logo dan kemasan untuk produk Kerupuk Tahu 

Program ini bertujuan agar produk yang dihasilkan menjadi suatu ciri 

khas Pekon candiretno sebagai pelopor pembuatan Kerupuk tahu dari 

Tahu Kopong . Inovasi kemasan juga bertujuan agar produk yang 

dihasilkan memiliki nilai jual yang tinggi dan dapat dipasarkan hingga 

keluar daerah. 

c. Inovasi Pembuatan Media Marketing 

Dengan adanya program ini, diharapkan UKM Tahu dapat mengetahui 

betapa pentingnya pemasaran yang baik untuk suatu produk . Media 

Marketing dibuat dengan memanfaatkan teknologi dan media social 

dengan tujuan agar produk Kerupuk tahu dapat dipasarkan lebih luas. 
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d. Pelatihan Perhitungan Sederhana HPP dan Laba/Rugi UKM Tahu 

Kegiatan ini membantu pemilik UKM Tahu dalam perhitungan HPP 

dan Laba/Rugi secara sederhana sehingga UKM telah memiliki 

laporan keuangan yang bisa terus dipakai untuk memantau keuntungan 

setiap produksi dan dapat terdata dengan jelas. 

 

e. Pelatihan Pembuatan Laporan Keuangan Pada UKM 

Program ini dilaksanakan untuk membantu Pemilik UKM untuk 

membuat Laporan Keuangan  guna membantu Pemilik UKM 

mengetahui seberapa banyak  modal yang dikeluarkan yang  oleh 

Pemilik UKM dan untuk membantu Pemilik UKM Tahu menghitung 

perkiraan modal berikutnya/ 

 

f. Kegiatan Pelatihan Komputer Untuk Aparatur Desa 

Kegiatan ini membantu masyarakat Pekon Candiretno khusunya 

Aparatur Pekon  agar dapat lebih mengenal mengenai Perkembangan 

Teknologi. Dengan adanya kegiatan tersebut, masyarakat khusunya 

Aparatur Pekon dapat menerima dengan baik ilmu-ilmu yang diberikan 

dan diimplementasikan dalam jangka panjang, walalupun Mahasiswa 

PKPM IIB Darmajaya 2018 sudah ditarik.  
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5.2 Saran 

Setelah melaksanakan seluruh kegiatan PKPM IIB Darmajaya, selanjutnya 

dapat memberikan masukan dan saran yang bertujuan untuk memberikan 

informasi demi kebaikan seluruh masyarakat di Pekon CandiretnoKecamatan 

Pagelaran Kabupaten Pringsewu, yaitu : 

1. Kerjasama dalam pelaksanaan seluruh kegiatan yang terjalin antara 

masyarakat desa dengan Mahasiswa PKPM IIB Darmajaya selama ini 

untuk dapat ditindaklanjuti dan dimanfaatkan secara optimal oleh 

masyarakat setempat. 

2. Perlu adanya usaha peningkatan kesadaran masyarakat untuk aktif dalam 

kegiatan desa guna menambah pengetahuan dan keterampilan 

masyarakat.  

3. Perlu adanya peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana internal desa 

untuk lebih mengoptimalkan fungsi-fungsinya sehingga masyarakat 

dapat menikmati dengan baik dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan 

desa. 

 


