
BAB IV  

PEMBAHASAN DAN EVALUASI 

4.1 Pembahasan  

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) merupakan wujud dari 

pengabdian diri mahasiswa IBI 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 Ambarawa Timur program 

dan kegiatan penunjang yang telah berjalan dan dapat tercapai tujuannya 

sesuai dengan harapan adalah : 

1. Program Inovasi Produk Keripik Singkong  

 Program Perencaan Anggaran Pembuatan Keripik Singkong  

Program ini bertujuan untuk membuat catatan anggaran berisi 

gambaran kondisi keuangan yang meliputi pendapatan, belanja, 

dan aktivitas yang akan di lakukan oleh KWT Putri Ayu. 

 Program Pembuatan Produk Keripik Singkong  



Program ini dilakukan untuk memberikan inovasi pada keripik 

singkong berupa aroma seledri, sehingga konsumen mendapatkan 

suatu cita rasa baru pada produk keripik singkong. 

 Program Pembuatan Design Merk Keripik Singkong 

Merk merupakan salah satu tahapan penting dalam proses 

pengembangan pangsa pasar produksi keripik Tempe, karena 

merk merupakan identitas dari usaha tersebut. Merk bisa dijadikan 

sebagai alat promosi, sehingga dapat mempromosikan hasil 

produksi cukup dengan menyebut merk nya, dan juga sebagai 

jaminan atas mutu barang yang diperdagangkan serta merk juga 

menunjsukan asal barang tersebut dihasiilkan. Program ini 

dilakukan untuk menambah nilai bagi produk keripik singkong 

tersebut. 

 Program Inovasi Kemasan Produk Keripik Singkong 

Program ini merupakan tahapan penting dalam proses produksi 

keripik Tempe, karena hal pertama yang dinilai oleh konsumen 

sebelum mencoba sebuah produk adalah melihat kemasannya 

terlebih dahulu. Maka dibuatkanlah inovasi kemasan agar dapat 

menarik minat konsumen dalam membeli produk keripik 

singkong KWT Putri Ayu. 

 Program Perhitungan Harga Pokok Produksi 

Program ini dilakukan untuk mengetahui rincian mengenai berapa 

besar dana yang dikeluarkan untuk setiap kali produksi dan 

berapa besaran keuntungan yang didapat dari setiap produk yang 



dihasilkan. Program ini juga dilakukan untuk mengetahui apakah 

suatu usaha yang dijalankan itu mengalami keuntungan atau 

kerugian melalui pembuatan laporan keuangan. 

 Program Promosi dan Distribusi Keripik Singkong  

Untuk promosi produk Keripik singkong kami menggunakan 

media sosial dan untuk pendistribusian kami melakukan 

penjualan secara langsung di warung, toko dan pasar tradisional. 

2. Program Sosialisasi 

a. Sosialisasi Awas Investasi Bodong  

Sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada 

warga Ambarawa timur mengenai Investasi Badong yang sekarang 

kian marak terjadi dan yang biasa menjadi sasaran dari kejahatan 

tersebut adalah warga desa. Oleh karena itu kami melakukan 

sosialisasi ini mencegah para warga ambarawa timur tertipu oleh 

investasi bodong.  

b. Sosialisaso E-Commerce 

Sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada 

warga Ambarawa Timur bahwa mereka dapat memanfaatkan media 

sosial dimiliki untuk membuat suatu bisnis yang mudah dan 

menguntungkan. 

c. Sosialisasi Laporan Keuangan UKM 

Sosialisasi ini dilakukan untuk memberika pemahaman kepada 

warga Ambarawa Timur yang memiliki usah kecil untuk dapat 

membuat laporan keuangan yang akan membantu mereka untuk 



mengetahui apakah bisnis yang dijalankan mengalami laba atau 

rugi.  

3. Program Pelatihan Pembuatan Laporan Keuangan BUMDES 

Program ini dilakukan untuk membantu BUMDES CINTA KARYA 

milik Desa Ambarawa Timur membuat pencatatan setiap transaksi 

yang terjadi dan  laporan keuangan yang sesuai dengan standar laporan 

keuangan yang berlaku umum di Indonesia. 

4. Mengikuti kegiatan HUT RI Ke 73 

Bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 2018, kami berkesempatan ikut 

serta dalam kepanitiaan acara HUT RI yang ke-73 di Desa Ambarawa 

Timur, acara berjalan dengan lancar dan meriah. 

5. Program Pembuatan Vidio Dokumenter 

Program dokumentasi kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat 

yang berlangsung selama 29 Hari, dimana setiap kegiatan dalam 

dokumentasi dapat dijadikan sebagai acuan kegiatan Program PKPM 

yang akan datang. 

4.2 Evaluasi 

Berdasarkan rencana kegiatan yang telah kami susun dan pertimbangan atas 

segala pelaksanaan program terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan, 

antara lain: 

1. Kelebihan 

 Sumber Daya Alam di Desa Ambarawa Timur mempunyai tanah 

persawahan yang subur. 



 Sumber Daya Manusia di Desa Ambarawa Timur sangat ramah 

tamah dan sangat peduli dengan lingkungan sekitar. 

2. Kekurangan 

1. Kurang mendukungnya infrastruktur di Desa Ambarawa Timur 

2. Kurang mendukungnya akses jaringan di Desa Ambarawa Timur 

3. Kurangnya pemahaman warga masih belum terbuka tentang 

pentingnya mendirikan Usaha Kecil Menengah (UKM) guna 

memajukan Desa. 

4. Warga masih belum bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di 

Desa Ambarawa Timur dengan maksimal. 


