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BAB I

PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Dalam era perkembangan ilmu dan teknologi serta tingginya tingkat

persaingan dalam dunia bisnis merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi

oleh semua pihak. Demikian juga mahasiswa yang tidak dapat lepas dari berbagai

ilmu dan teknologi informasi, diharapkan mahasiswa dapat memiliki gambaran

yang lebih mendalam tentang kondisi nyata di dunia kerja, sekaligus dapat

menambah pengalaman serta membuka pandangan yang lebih luas yang tidak

didapatkan selama masa perkuliahan.

Berdasarkan uraian di atas, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya

menerapkan program PKPM.PKPM merupakan salah satu kegiatan untuk

mahasiswa sebagai syarat mata kuliah sekaligus sarana pengembang ide kreatifitas

dalam memanfaatkan sumber daya potensial.

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) dilakukan selama tiga

puluh hari oleh mahasiswa-mahasiswi IIB Darmajaya Pelaksanaan PKPM

merupakan sarana yang memfasilitasi mahasiswa dalam menerapkan teori-teori

yang diperoleh di perkuliahan dalam bentuk usaha program kegiatan untuk Usaha

Kecil Menengah (UKM), manajemen pemerintahan desa,dan masyarakat desa

tujuan.

Pekon Podomoro merupakan salah satu lokasi kegiatan PKPM yang

terletak di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.Kampung Tempuran

terdiri dari 3 dusun dengan kurang lebih 1268 kepala keluarga yang mayoritas

bekerja sebagai petani padi.Desa ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu

PekonPodomoro I, Dusun Podomoro II, dan Dusun Podomoro III. Desa ini cukup

luas karena memiliki 4 SD Negeri ,1 TK ,2 PAUD dan 1 MTs YKU Podomoro

tanpa SMA.

Berdasarkan info yang kami perolehbanyak UKM yang sedikit maju

karena banyak nya peminat dari masyarakat sekitar di luar maupun di dalam desa

tersebut untuk membeli produk dari UKM yang ada di Podomoro.Mengingat desa

Podomoro tidak jauh dari perkotaan.Untuk saat ini  terdapat beberapa UKM yang
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masih berdiri yaitu UKM Gerabah Tanah Liat, UKM Marning dan Kacang,UKM

Dodol Mandiri.Selain UKM pada  desa Podomoro terdapat nya budidaya jamur

dan ikan gurame.

Selain itu dalam proses pembangunan desa baik yang terkait langsung

dengan pemerintah desa, organisasi-organisasi remaja serta UKM penyajian

laporan keuangan yang baik belum menjadi salah satu faktor yang di

prioritaskan.Dengan alasan bahwa penyajian laporan keuangan itu bersifat rumit

dan memakan waktu.Sedangkan untuk di bidang teknologi, masyarakat di

Podomoro masih minim nya kesadaran maupun pengetahuan mengenai

komputerisasi penggunaan teknologi yang baik di sekolah maupun dalam

pelaksanaan pemerintah desa belum digunakan sepenuhnya.Padahal dengan

pemanfaatan teknologi yang tepat nya permasalahan di atas dapat di tangani

secara efektif dn efisien.

Berdasarkan uraian diatas, maka kami dalam penyusunan laporanPraktek

Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) memutuskan untuk memilih judul:

“ Pemanfaatan Ilmu Komputer dan Ilmu Ekonomi Sebagai Upaya

Memajukan Pekon Podomoro Kecamatan Pringsewu Di Bidang Teknologi

dan Ekonomi “.

1.2 Manfaat PKPM

1.2.1 Bagi Mahasiswa
1. Dapatmenjadisaranapembelajarandalammengimplentasikanilmu

yang di dapatkan di dalamperkuliahankepadaDesaPodomoro.

2. Menumbuhkanjiwaberwirausahadanbersosialisasikepadamasyrakat.

3. Melaluipengelamanbelajardanbekerjadalammelaksanakankegiatanp

emberdayaanmasyarakatsecaralangsung,

akanmenumbuhkansifatprofesionalpadadirimahasiswa.
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1.2.2 Bagi Masyarakat Desa Podomoro
1. Memberikanipirasibagimasyarakatdalamupayamemanfaatkanpote

nsi-potensiusaha yang terdapatdidesa.

2. Meningkatkanperekonomianmasyarakatdenganmenaikkanjualdari

bahanbakujamur yang mudah di dapatkan oleh masyarakat

sekitar.

3. Memperolehcara-carabaru yang dibutuhkanuntukmerencanakan,

merumuskan, danmelaksanakankegiatan.

1.2.3 Bagi Institusi

2. SebagaibentuknyatapemberdayaandanpengabdianIIB

Darmajayakepadamasyarakatkhususnya.

3. Hasildaripenelitianini

diharapkandapatmenjadibahanteraturMahasiswa/I yang

akanmembuatlaporanPraktekKerjaPengabdianMasyarakatberikutny

a.


