
BAB IV 

PEMBAHASAN DAN EVALUASI 

4.1 Pembahasan 

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) merupakan wujud dari 

pengabdian diri mahasiswa IIB Darmajaya kepada masyarakat untuk 

memberikan dampak positif agar kondisi masyarakat sasaran menjadi lebih 

baik lagi dari sebelumnya dalam kaitannya pengembangan dan pengelolaan 

daerah-daerah potensial yang menjadi sasaran, yaitu yang memiliki 

keanekaragaman hasil bumi atau komoditas unggulan yang selama ini belum 

dikelola dengan baik serta membangun sistem informasi Kampung guna 

meningkatkan manajemen pemerintahan Kampung. Selain itu kegiatan PKPM 

merupakan suatu bentuk penerapan dedikaasi dari Tri Dharma Perguruan 

Tinggi, sehingga hal ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan 

oleh seorang sarjana.  

Selama berlangsungnya kegiatan PKPM di Desa Padang Cermin 

program dan kegiatan penunjang yang telah berjalan dan dapat tercapai 

tujuannya sesuai dengan harapan adalah : 
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4.1.1. Program Pelatihan penyusunan laporan keuangan di UKM Tahu 

Dantar 

1. Pengembangan Harga Pokok Produksi 

Mulyadi (2010:17) menyatakan bahwa metode penentuan 

harga pokok produksi adalah cara perhitungan unsur-unsur biaya ke 

dalam harga pokok produksi. Dalam memperhitungkan unsur-unsur 

biaya ke dalam harga pokok produksi terdapat dua pendekatan yaitu 

full costing dan variabel costing. Full costing merupakan metode 

penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur 

biaya produksi ke dalam harga pokok produksi, yang terdiri dari 

biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead 

pabrik, baik yang yang berperilaku variabel maupun tetap, dengan 

demikian harga pokok produksi menurut full costing terdiri dari unsur 

biaya produksi. 

Mulyadi ( 2010 : 18 ) menyatakan bahwa variabel costing 

adalah merupakan metode penentuan harga pokok produksi  yang 

hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku varaibel ke 

dalam harga pokok produksi, yang terdiri dari bahan baku, biaya 

tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. 

Harga pokok produksi berfungsi sebagai dasar dalam 

menentukan harga jual. Untuk menetapkan harga jual, penting bagi 

perusahaan untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk 

memproduksi barang yang akan dijual. Biaya tersebut sering disebut 

sebagai harga pokok produksi. 
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Progam ini juga bertujuan untuk membuatkan catatan harga pokok 

penjualan produk Tahu Dantar agar mengetahui besaran pengeluaran 

atas biaya yang dikeluarkan oleh UKM Tahu Dantar. 

 

2. Pengembangan laporan keuangan  

Pengertian laporan keuangan menurut Standar Akuntansi  

Keuangan, “Laporan keuangan merupakan bagian dari proses 

pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya 

meliputi neraca, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat 

disajikan dalam berbagai cara seperti misal, sebagai laporan arus kas, 

atau laporan arus dana), catatan juga termasuk skedul dan informasi 

tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misal informasi 

keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh 

perubahan harga”. 

Progam ini juga bertujuan untuk membuatkan pencatatan 

laporan keuangan untuk mengetahui besaran laba yang diperoleh oleh 

UKM Tahu Dantar. Kegiatan ini dilakukan, agar Usaha Kecil Menengah 

Tahu Dantar milik Bapak Syahroni dapat memiliki laporan keuangan 

sendiri. 
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4.1.2. Program Pengembangan Pemasaran Online UKM Tahu Dantar 

1. Pengembangan Pemasaran Online 

Menurut Chen-Ling, & Lie, dalam juranal Journal of American 

Academy of Business (2006), e-marketing adalah Proses memasarkan 

produk dan layanan kepada pelanggan dengan menggunakan media 

web. Promosi, Iklan, Transaksi dan pembayaran dapat dilakukan 

melalui halaman web. Pengguna internet marketing dapat dengan 

mudah mengakses informasi dimana saja dengan komputer yang 

terhubung ke internet. 

 

4.1.3. Program pembuatan design merek Nugget Tahu Dantar  

1. Pembuatan design merek Tahu Dantar  

Menurut Kotler dan Amstrong (2010: 248) adalah : Produk 

adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi atau memuaskan 

kebutuhan dan keinginan manusia baik yang berwujud ataupun yang 

tidak berwujud. Desain produk Merupakan cara lain untuk 

menambahkan nilai pada pelanggan. Desain yang baik tidak hanya 

fokus pada penampilan tetapi juga pada manfaat produk  untuk dapat 

memenuhi kebutuhan pelanggan.  Desain produk adalah sebagai alat 

manajemen untuk menterjemahkan hasil kegiatan penelitian dan 

pengembangan yang dilakukan sebelum menjadi  rancangan yang 

nyata yang akan diproduksi dan dijual dengan menghasilkan laba. 

Merek (brand) adalah istilah, tanda, simbol, desain atau kombinasi 
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dari semua ini yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan produk 

tersebut dengan produk lain terutama produk pesaingnya.  

Kegiatan ini dilakukan, agar Usaha Kecil Menengah Tahu 

Dantar milik Bapak Syahroni dapat memiliki Design merek sendiri. 

Dan dapat bersaing dengan produk yang lain. 

  

4.1.4. Program pembuatan Video Profil Desa 

1. Program Pembuatan Video 

Merupakan kegiatan dilakukan untuk mendokumentasikan 

aktivitas-aktivias apa yang dilakukan di desa dan mempromosikan 

potensi sumber daya yang ada di desa Padang Cermin. Seperti 

Potensi pertanian, perdagangan, kegitan Aparat Desa, Kegiatan 

sehari hari dan Kegiatan lainnya di Desa Padang Cermin.  

Dokumentasi yang kami berikan kepada kepala desa sebagai 

bentuk kenangan dari mahasiswa PKPM IIB Darmajaya dan sebagai 

video promosi untuk desa sehingga seluruh masyarakat pun dapat 

melihat video tersebut di website YouTube.  

Hasil kegiatan ini masyarakat Desa Padang Cermin 

mempunyai video yang berisi potensi desa, kegiatan pertanian, dan 

lain-lain. 
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4.1.5. Program Inovasi Kemasan di UKM Tahu Dantar 

1. Pengembangan inovasi kemasan 

Pengemasan merupakan salah satu cara untuk mengawetkan 

atau memperpanjang umur dari produk-produk pangan atau 

makanan yang terdapat di dalamnya. Saat ini kemasan merupakan 

faktor yang sangat penting karena fungsi dan kegunaannya dalam 

meningkatkan mutu produk dan daya jual dari produk. 

Salah satu daya tarik dari suatu produk adalah dilihat dari segi 

cara pengemasan (packing) kemasan pada suatu produk 

mencitrakan dirinya sendiri dipasarkan dan berusaha menawarkan 

dirinya sendiri di tengah-tengah himpitan produk lain. Jika melihat 

hal tersebut dapatlah kita menyebutkan sebagai upaya komunikasi 

atas produk diperlukan suatu ciri khas pada produk sebagai 

identitas, dengan sederhana kita membutuhkan suatu rancangan 

atas kemasan produk. 

Program ini dilakukan, agar Usaha Kecil Menengah Tahu 

Dantar milik Bapak Syahroni dapat memiliki inovasi kemasan 

Nugget Tahu dalam skala kecil. 

 

4.1.6. Membuat Web Desa Padang Cermin 

1.   Membuat Web Desa Padang Cermin 

Website adalah suatu sistem yang berkaitan dengan dokumen 

digunakan sebagai media untuk menampilkan teks, gambar, 

multimedia dan lainnya pada jaringan internet(Sibero,2011). 
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Suatu web didalam kampung sangat dibutuhkan untuk 

membantu penginformasian mengenai Kampung itu sendiri. Oleh 

karena itu penulis membuat Web Desa untuk Padang Cerminagar 

dapat membantu Desa Padang Cermin dalam pengadaan informasi 

secara online serta membantu Usaha Kecil Menengah Tahu Dantar 

milik Bapak Syahroni agar dapat dikenal melalui media online dan 

bagi Usaha Kecil Menengah Tahu Dantar bisa memasarkan produk 

– produknya secara online. 

 

4.1.7. Program presentasi materi BUMdes 

1.   Penjelasan BUMdes 

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa 

yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya 

memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan 

kebutuhan dan potensi desa.  

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi 

dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga 

ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan 

kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan 

terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.  

Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara 

memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui 

pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan 
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Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan 

masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang 

paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini 

juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di 

luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku 

standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan 

yang disepakati 15 bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi 

ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh 

BUMDes.  

 

4.1.8. Pelatihan komputer dasar SDN 1 Padang Cermin 

Kegiatan pelatihan komputer dasar yang diselengarakan di SDN1 

Padang Cermin. Pada saat pelasanaan setiap siswa masing-masing 

mendapat dampingan dari anggota pkpm. Pendamping yang bertujuan 

untuk membatu siswa dan siswi mempraktekkan materi yang sedang 

disampaikan. Pelatihan komputer dasar menyampaikan tentang tatacara 

menghidupkan komputer dan mengenal hardware serta mengenal 

Ms.office salahsatunya microsoft word. Siswa dan siswi dengan semangat 

mengikuti pelatihan komputer tersebut terlihat dari bagaimana siswa dan 

siswi saling menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada anggota pkpm. 

Materi yang kami sampaikan sekiranya yang sering digunakan yaitu 

tentang Ms. office word disamping pelatihan ini untuk dapat memastikan 

siswa dan siswi dapat memahami anggota pkpm juga memberikan sebuah 

gambar dari macam-macam hardware dan memberikan beberapa 
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pertanyaan kepada siswa dan siswi dengan memberikan sebuah gambar 

dari hardware dan pertanyaan. hasil dari pelatihan komputer dasar 

tersersebut seperti berikut.  

1. Siswa dan siswi SDN 1 Padang Cermin dapat mengetahui  

teknologi informasi  

2. Siswa dan siswi SDN 1 Padang Cermin mampu mengunakan Ms. 

Office khususnya ms.word yang telah disampaikan pada pelatihan 

komputer didesa Padang Cermin yang dilaksanakan di SDN 1 

Padang Cermin. 

3. Siswa dan siswi SDN 1 Padang Cermin dapat mengunakan 

komputer dengan baik sesuai pada semestinya dan mengunakan 

komputer sesuai kebutuhan pada umumnya. 

 

Pelatihan komputer dasar ini telah berjalan dengan baik dan 

sesuai jadwal yang telah direncanakan dari pihak anggota pkpm dan guru 

yang mengajar di SDN 1 Padang Cermin. Dari pelatihan komputer dasar 

tersebut dapat menambah pengetahuan bagi siswa dan siswi SDN 1 

Padang Cermin. 

 

 

 


