BAB V
PENUTUP

5.1 KESIMPULAN
Berdasarkan serangkain kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat
(PKPM) di Pekon Waringinsari Barat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten
Pringsewu. difokuskan pada pengembangaan ekonomi lokal masyarakat
berbasis bisnis dan teknologi yang dirancang untuk melaksanakan misi
dalam bidang kemasyarakatan yaitu peningkatan dan pembangan Usaha
Nugget Tahu dengan hasil kerja yang telah dilaksanakan yang dapat
disimpulkan yaitu :
1. Web BUMDES dan Web UKM sudah optimal dengan baik di desa
Waringinsari Barat.
2. Sudah memiliki inovasi dari olahan tahu putih di desa Waringinsari
Barat.
3. Sudah di buatnya merk dan kemasan pada inovasi yang kami buat yaitu
Nugget Tahu.
4. Sudah terstruktur laporan keuangan untuk produk Nugget Tahu.
5. Sudah di implementasikan model canvas untuk produk Nugget Tahu.
6. Sudah adanya pemasaran produksi nugget tahu secara online.

5.2 SARAN
1.

Bagi Aparatur Desa
1. Pembinaan dan pengembangan UKM meliputi ; Produk,
Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Teknologi.
2. Fasilitas akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi
UKM meliputi: Kredit Perbankan, Penjaminan Lembaga bukan
Bank, Modal Ventura, Pinjaman dari dana pengasihan sebagai
laba BUMN, Hibah, jenis Pembiayaan lain.

2.

Untuk Masyarakat Desa Waringinsari Barat
Mencari dan menggali apa saja Potensi-potensi yang ada didalam
kampung, untuk dijadikan UKM sehingga secara tidak lamgsung
membuat lapangan perkerjaan baru dan mengurangi angka
pengangguran yang ada.
1. Dalam memajukan usaha, masyarakat harus berani mengambil
risiko di dalam menghadapi berbagai kendala yang terjadi
didalam pelaksanaan usaha, serta mampu menjalin komunikasi
kepada seluruh pihak-pihak lain dalam pengembangaan usaha.
2. Selalu mengkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang ilmu
pengetahuan teknologi, bisnis dan dalam kegiatan organisasi
kampung

yang

dapat

memberikan

kontribusi

dalam

pengembangaan kerakter masyarakat yang cekatan, cerdas, dan
berakhlak mulia.
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3.

Untuk Institusi
1. Semoga pelaksanaan kegiatan PKPM tahun selanjutnya lebih
terorganisir dan komunikasi agar pihak IIB Darmajaya dengan
pihak desa yang ditempati lebih baik lagi.
2. Menambah jangka waktu pelaksanaan kegiatan PKPM lebih
baik dilakukan lebih lama agar program kerja yang dilakukan
mahasiswa terlaksanakan dengan maksimal.

