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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada pandemi covid-19 saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa perekonomian dunia 

semakin berkurang perkembangannya. Bersama dengan itu Pendidikan juga 

terganggu. Salah satunya adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

yang tidak bisa lepas dari dampak pandemi covid-19 saat ini dan masyarakat 

harus mampu menghadapi persoalan pada kondisi yang terjadi saat pandemi. 

Demikian juga Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) yang semestinya 

memberikan ruang yang cukup bagi mahasiswa untuk berinteraksi secara 

langsung dan belajar bersama-sama dengan masyarakat, kengalami sedikit 

kendala terkait pelaksanaannya. 

Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya menerapkan Praktik Kerja Pengabdian 

Masyarakat (PKPM) merupakan salah satu alternative kegiatan untuk mahasiswa 

sebagai syarat mata kuliah sekaligus berkreatif dalam memanfaatkan digital smart 

solution untuk sumber daya potensial yang ada di Desa.  

Salah satu desa tujuan Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat saya adalah Desa 

Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan memiliki jumlah 

penduduk 7.124 jiwa, mayoritas mata pencarian masyarakat yaitu sebagai buruh 

harian lepas, petani dan pedagang. Banyak juga dari masyarakat yang harus di 

PHK dari pekerjaan yang dimiliki masyarakat karena pandemi saat ini. Keadaan 

tersebut juga diperburuk karena kurangnya wawasan atau pengetahuan 

masyarakat tentang bahaya virus covid-19. Maka dari itu PKPM ini untuk 

membantu masyarakat dalam  perekonomian dengan cara mengembangkan usaha 

melalui digital smart solution dimasa pandemi covid-19 ini. Penting sekali para 

UMKM harus mengerti dan memahami media digital di era teknologi seperti ini. 

Karena dengan menggunakan teknologi dengan baik maka kecil kemungkinan 

akan terjadi penurunan pada suatu usaha tersebut. 
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 Secara umum masyarakat di Desa Kalisari bermata pencarian sebagai 

petani ladang, sawah, kebun, dan sebagian bermata pencarian dengan membuka 

agroindustry, antara lain : 

a. Usaha pengolahan pisang menjadi produk makanan yaitu sale, dan kripik 

b. Usaha pengolahan kacang kedelai menjadi produk makanan yaitu 

tempe,tahu da oncom. 

c. Usaha pengolahan singkong menjadi produk makanan yaitu klanting dan 

tiwul. 

d. Usaha pengolahan kacang tanah, kacang hijau dan lain-lain. 

Kegiatan produksi yang dilakukan oleh usaha agroindusti tersebut masih 

konvensional dengan menggunakan peralatan yang sederhana seperti alat 

memasak warga desa pada umumnya yaitu wajan atau penggorengan, panci, 

penggilingan, alu, sutil, serok, centong, cetakan dari kayu, dan lainnya. 

Dengan plastik sebagai pembungkus yang menjadi kemasan produk yang akan 

dipasarkan. Pemasaran produk usaha yang dihasilkan di Desa Kalisari adalah 

pasar tradisional, warung-warung, rumah makan, bahkan dengan cara 

berkeliling menjual langsung ke masyarakat sekitar Kecamatan Natar. Hal ini 

berarti Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tidak 

terlepas dari pertanian dimana sebagian besar penduduk bermata pencarian 

Petani. 

Berdasarkan uraian di atas, saya mencoba mengangkat judul Praktik Kerja 

Pengabdian Masyarakat (PKPM) adalah  

ʺOPTIMALISASI EKONOMI MELALUI DIGITAL SMART SOLUTION 

KEPADA PEMILIK UMKM PISANG SALE DIMASA PANDEMI COVID-

19 DI DESA KALISARI KECAMATAN NATARʺ. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, secara ringkas dapatt diidentifikasi 

potensi masyarakat desa Kalisari adalah pada hasil pertanian yaitu pisang, 

singkong, kacang-kacangan dan lainnya. maka rumusan masalah dalam penelitian 
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ini adalah : Bagaimana mengoptimalisasi ekonomi melalui digital smart solution 

kepada pemilik UMKM pisang sale dimasa pandemi covid-19 di Desa Kalisari. 

1.3 Tujuan dan Manfaaat 

1.3.1 Tujuan dilaksanakan PKPM di Desa Kalisari Kecamatan Natar 

adalah : 

1. Untuk memotivasi kepada pemilik umkm pisang sale dalam 

pengembangan ekonomi melalui digital smart solution. 

2. Untuk meningkatkan pendapatan pemilik umkm pisang sale 

1.3.2 Manfaat yang diharapkan dari kegiatan PKPM di Desa Kalisari 

1. Membangun pengetahuan pemilik umkm pisang sale tentang 

pengembangan ekonomi. 

2. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam mengelola 

bisnis. 

3. Mengaktifkan peran  teknologi digital kepada pemilik umkm 

pisang sale selama pandemi covid-19 

1.4  Mitra yang Terlibat 

1. Ketua RT 

Dalam kegiatan PKPM ini saya bekerja sama dengan Bapak/Ibu 

RT.011 Desa Kalisari telah turut membantu mengkoordinasikan 

masyarakat setempat dalam hal pelaksanaan kegiatan selama PKPM. 

2. Masyarakat Desa Kalisari 

Dalam kegiatan PKPM ini saya bekerja sama dengan masyarakat di 

Desa Kalisari telah ikut serta dalam kegiatan selama PKPM. 

3. Pemilik UMKM Pisang Sale 

Dalam kegiatan PKPM ini saya bekerja sama dengan Bapak Suhari 

selaku pemilik ʺUMKM Pisang Saleʺ di Desa Kalisari yang telah 

mengizinkan dan menyediakan tempat untuk menjalankan program 

kerja saya yaitu mengoptimalisasikan ekonomi melalui digital smart 

solution kepada pemilik UMKM dimasa pandemi covid-19. 
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BAB II 

PELAKSANAAN PROGRAM 

2.1 Program-program yang dilaksanakan 

2.1.1 Nama Praktik kerja Pengabdian Masyarakat 

Optimalisasi Ekonomi Melalui Digital Smart Solution Kepada Pemilik 

UMKM Pisang Sale Dimasa Pandemi Covid-19 Didesa Kalisari 

Kecamatan Natar. 

2.1.2 Tema Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat  

Lampung Economic Recovery Optimalisasi Digital Smart Solution 

2.1.3 Program Kerja 

Program Kerja Kegiatan Target Kegiatan 

Pendampingan UMKM 

pisang  sale terkait 

optimalisasi ekonomi 

melalui digital smart 

solution 

Pendampingan kepada pelaku UMKM 

yang mengalami kendala ekonomi 

selama pandemi covid-19. Serta 

menjelaskan dan memotivasi terkait 

pemasaran produk dengan menggunakan 

media digital yang  sekarang sudah 

masyarakat gunakan, agar usaha yang 

dijalankan tidak mengalami penurunan 

dimasa pandemic sekarang ini. 

Pemilik UMKM 

Pembuatan Social Media 

dan Marketplace Untuk 

Pemasaran Produk 

Melakukan pembuatan social media dan 

marketplace  untuk pemasaran produk 

pisang sale. Demi memberikan 

kemajuan dan perkembangan produk 

umkm dengan media digital di era 

teknologi dengan keadaan pandemi 

seperti ini. 

UMKM Pisang 

Sale 

Pembuatan Brand 

UMKM Pisang Sale 

Dengan pembuatan brand,maka produk 

pisang sale akan lebih banyak di kenal 

masyarakat dan mendapatkan ciri khas 

dari brand tersebut. 

Pelaku UMKM 

Tabel 2.1.3 Program Kerja 
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2.2 Waktu Kegiatan 

Hari/Tanggal Kegiatan 

Senin, 16 Agustus 2021 Pelepasan Mahasiswa PKPM dan Penyerahan Surat 

Izin Kepada Ketua RT. 

Selasa, 17 Agustus 2021 Mengunjungi dan meminta izin kepada pemilik 

umkm klanting gepeng 

Rabu,18 Agustus 2021 Mengajar anak-anak dari orang tua umkm sekitar 

dalam pelajaran sekolah 

Kamis, 19 Agustus 2021 Meminta izin dan belajar mengenaik umkm pisang 

sale 

Jumat, 20 Agustus 2021 Membantu para petani pare dalam pengambilan 

hasil panen 

Sabtu, 21 Agustus 2021 Membantu pemilik umkm Getuk dan ciwel, dalam 

proses pembuatan 

Minggu, 22 Agustus 2021 Membantu para petani cabe dalam pengambilan 

hasil panen 

Senin, 23 Agustus 2021 Membantu pembuatan pisang sale dalam proses 

Pengupasan pisang. 

Selasa, 24 Agustus 2021 Membantu proses selanjutnya pembuatan pisang 

sale dalam pencetakan pisang 

Rabu, 25 Agustus 2021 Membantu proses selanjutnya pembuatan pisang 

sale dalam penjemuran dan penggorengan pisang 

sale 

Kamis, 26 Agustus 2021 Membantu proses selanjutnya pengemasan pisang 

sale 

Jumat, 27Agustus 2021 Penyemprotan disenfektan kepada pemilik umkm 

dalam pencegah virus covid-19 

Sabtu, 28 Agustus 2021 Menunjukan hasil design yang akan digunakan 

menjadi brand pisang sale pemilik umkm  

Minggu, 29 Agustus 2021 Membantu para petani timun dalam pengambilan 

hasil panen 

Senin, 30 Agustus 2021 Pendataan penduduk pada RT 11 untuk mengetahui 

seberapa banyak umkm yang ada di RT ini 



6 
 

Selasa, 31 Agustus 2021 Proses lanjutan dalam pendataan penduduk 

Rabu, 1 September 2021 Membagikaan dan menempelkan poster 

pencegahan covid-19 di lingkungan sekitar 

Kamis, 2 September 2021 Melakukan penawaran pisang sale kepada tetangga 

sekitar, dan mencoba menawarkan kepada kerabat 

Jumat, 3 September 2021 Membantu penjualan getuk dipasar Natar 

Sabtu, 4 September 2021 Membantu Proses pembuatan Getuk dan Ciwel 

dalam penggilingan 

Minggu, 5 September 2021 Membantu para petani jagung dalam pengambilan 

hasil panen 

Senin, 6 September 2021 Mengikuti kegiatan Gojek  Lampung Goes To 

Campus Darmajaya 

Selasa, 7 September 2021 Membantu lanjutan para petani jagung dalam 

pengambilan hasil panen 

Rabu, 8 September 2021 Membuat design bran pisang sale yang sudah 

dipilih oleh pemilik umkm 

Kamis, 9 September 2021 Membuat Revisi design brand pisang sale dengan 

keinginan pemilik umkm  

Jumat, 10 September 2021 Menyusun design brand untuk proses pencetakan 

Sabtu, 11 September 2021 Mencetak design brand pisang sale  

Minggu, 12 September 2021 Membuat social media facebook pisang sale 

Senin, 13 September 2021 Membuat Social media instagram pisang sale 

Selasa, 14 September 2021 Menempelkan brand pisang sale 

Rabu, 15 September 2021 Membuat akun jual dan beli (marketplace) shoope 

untuk mengembangkan produk pisang sale dengan 

lebih mudah di akses dengan menggunakan digital 

Kamis, 16 September 2021 Memberikan cindera mata kepada bapak RT yang 

sudah membimbing dalam proses PKPM. 

Tabel 2.2 Program Kegiatan 
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2.2.1 Waktu dan Tempat Kegiatan 

Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) yang dilaksanakan 

dengan pelibatan program studi sebagai panitia pelaksana PKPM 

dibawahan arahan dan pengawasan Lembaga LPPM IIB 

Darmajaya Lampung. PKPM merupakan kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat selama 30 hari yaitu dari 16 Agustus 2021 

sampai dengan 16 September 2021. Tempat kegiatan PKPM IIB 

Darmajaya berada di lokasi RT.011, Desa Kalisari, Kecamatan 

Natar, Kabupaten Lampung Selatan. 

2.2.2 Sasaran Kegiatan 

Adapun sasaran kegiatan sebagai berikut : 

1. Praktik membuat Pisang Sale  

2. Strategi peluang pasar dan pemasaran 

3. Pengelolaan keuangan 

2.3 Hasil Kegiatan dan Dokumentasi 

2.3.1 Membuat Social Media, dan Marketplace 
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Gambar 2.3.1 Membuat Social Media dan Marketplace 

Berikut gambar-gambar di atas merupakan tahap awal dalam strategi peluang 

pasar dan pemasaran untuk mengembangkan umkm pisang sale dengan 

menggunakan digital smart solution demi kemajuan usaha umkm pisang sale. 
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2.3.2 Proses Produksi Pisang Sale 

  

  

Gambar 2.3.2 Proses Produksi Pisang Sale 

Gambar di atas merupakan kegiatan pkpm mandiri saya untuk membantu dan 

mengembangkan usaha umkm pisang sale Bu Tunjiah. Proses pembuatan pisang 

sale di mulai dari pengupasan pisang, pisang yang dipakai untuk membuat pisang 

sale yaitu sejenis pisang siam. Setalah pengupasan, lanjut ke tahap pencetakan, 

lalu ketahap penjemuran dengan waktu 1 hari jika musim kemarau atau waktu 

tidak menentu jika musin hujan. Selanjutnya setelah di jemur pisang akan di 

campur dengan tepung terigu, garam, dan penyedap kaldu.. Setelah itu tahap 

penggorengan dengan menggunakan tungku supaya mendaptkan cita rasa yang 

khas. Selanjutnya tahap terakhir yaitu pengemasan produk, isi dari kemasan 

tergantung pembeli ingin membeli per kemasan atau dengan kilogram. Dengan 

menggunakan media digital yang saya buat untuk membantu perekonomian usaha 

pisang sale supaya di masa pandemi covid-19 seperti ini usaha umkm tidak turun 

tetapi harus menambah penghasilan melalui media digital yang sudah di buat. 
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2.3.3 Proses Pengambilan Hasil Panen Para Petani 

  

Gambar 2.3.3 Proses Pengambilan Hasil Panen Para Petani 

Membantu para petani dalam proses pengambilan hasil panen, hasil panen bisa di 

ambil setiap 3 bulan sekali jika cuaca bagus. Setelah hasil panen sudah di 

kumpulkan selanjutnya akan diserahkan keagen yang segera menjual kepada 

pembeli. 

2.3.4 Pencegahan Covid-19 

  

Gambar 2.3.4 Pencegahan Covid-19 

2.4 Dampak Kegiatan 

Dari hasil kegiatan Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat yang telah 

dilaksanakan oleh Kampus IIB Darmajaya di RT. 011 Desa Kalisari secara 

garis besar dapat berlangsung dengan lancar dan mendapatkan feedback 

yang baik dari masyarakat setempat. Mereka sangat mendukung dan 

antusias di setiap kegiatan yang telah kami lakukan. Bukan hanya 
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masyarakat saja, bahkan pejabat setempat pun sangat mendukung program 

kegiatan yang telah dibuat. 

No Kegiatan Dampak Kegiatan 

1. Membuat Media Digital Dan 

Marketplace 

Membuat pemasaran produk pisang 

sale lebih maju dan berkembang agar 

perekonomian di dalam situasi 

covid-19 tidak turun. 

2. Membantu dan mengembangkan 

umkm pisang sale 

Sangat membantu pemilik agar 

usaha selalu maju dan berkembang. 

Dan pemilik bisa belajar agar media 

digital saat ini digunakan dengan 

maksimal dan mendapatkan ide 

untuk mengembangakan usaha 

pisang sale 

3. Panen Hasil Para Petani Kegiatan yang membantu agar para 

petani cepat dalam proses panen 

hasil nya. 

4. Penyemprotan Disenfectan dan 

Poster Pencegahan Covid-19 

Membantu masyarakat untuk lebih 

menjaga lingkungan dalam kondisi 

covid-19 ini, agar setiap aktivitas 

berjalan dengan baik. 

Tabel 2.4 Dampak kegiatan 
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BAB III 

PENUTUP 

3.1 Kesimpulan 

Berdasarkan rangkaian program kerja yang dilakukan oleh mahasiswa 

PKPM Darmajaya di RT.011, Desa Kalisari, Kecamatan Natar, Kabupaten 

Lampung Selatan, yang meliputi bidang Teknologi, Pemasaran Usaha, 

Kesehatan, Lingkungan, dan Mengoptimalisasikan sumber daya manusia, 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

a. Membuat Media Digital Dan Marketplace, untuk pemasaran produk 

pisang sale lebih maju dan berkembang agar perekonomian di dalam 

situasi covid-19 tidak turun. 

b. Pendataan Penduduk di RT. 011 Desa Kalisari, Kecamatan Natar Untuk 

mengetahui jumlah penduduk serta mengetahui mata pencarian yang ada 

di RT.011. 

c. Membantu dan mengembangkan umkm pisang sale,  Sangat membantu 

pemilik agar usaha selalu maju dan berkembang. Dan pemilik bisa 

belajar agar media digital saat ini digunakan dengan maksimal dan 

mendapatkan ide untuk mengembangakan usaha pisang sale. 

d. Panen Hasil Para Petani, Kegiatan yang membantu agar para petani cepat 

dalam proses panen hasil nya. 

e. Penyemprotan Disenfectan dan Poster Pencegahan Covid-19, Membantu 

masyarakat untuk lebih menjaga lingkungan dalam kondisi covid-19 ini, 

agar setiap aktivitas berjalan dengan baik. 

f. Membantu dan mengadakan dalam membuat UMKM guna 

meningkatkan ekonomi masyarakat selama pandemi Covid-19. 

3.2 Saran 

 Adapun saran yang dapat kami berikan adalah sebagai berikut : 

3.2.1 Untuk Masyarakat Kalisari 

a. Menigkatkan rasa kepedulian antar masyarakat untuk saling 

mengingatkan untuk mengembangkan umkm dengan menggunakan 
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teknologi yang dimiliki agar usaha yang sudah di bangun 

mendapatkan hasil yang selalu di inginkan. 

b. Selalu tingkatkan motivasi agar selalu bersemangat di setiap keadaan, 

bahwa zaman semakin mudah dengan adanya teknologi informasi saat 

ini bahkan pandemi saat ini bukan menjadi suatu hambatan. 

c. Selalu ingat pentingnya kesehatan, karena kesehatan itu mahal. 

3.2.2 Untuk Institusi 

Kegiatan Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat IIB Darmajaya secara 

mandiri sebaiknya dipikirkan lebih matang lagi di periode berikutnya. 

Karena mahasiswa sedikit mengalami kendala serta kesulitan untuk 

melaksanakan setiap kegiatan yang dilakukan secara mandiri dan 

kenyataannya mahasiswa susah untuk melaksanakannya secara 

mandiri dan harus mempunyai rekan pkpm agar melaksanakan 

program kerja lebih maksimal dan mempunyai banyak ide. Akan 

tetapi kegiatan PKPM ini tetap memberikan manfaat terhadap 

mahasiswa karena pengabdian masyarakat memberikan dampak 

positif untuk meningkatkan rasa kepedulian mahasiswa terhadap 

masyarakat. 

3.3 Rekomendasi 

3.3.1 Untuk Mahasiswa 

a. Perlu adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar individu dan 

rekan lainnya, sehingga program kerja dapat berjalan dengan baik dan 

lancar. 

b. Setiap individu harus mempunyai niat dan tujuan yang sama, rasa 

iklas dan tanggung jawab yang besar,sehingga perlu adanya kesiapan 

secara mental, emosional dan dana yang cukup agar PKPM tersebut 

dapat  berjalan dengan lancar. 

c. Mahasiswa harus dapat mengelola waktu yang dimiliki selama PKPM 

dengan sebaik-baiknya. 
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3.3.2 Untuk Pemerintah dan Masyarakat 

a. Menghilangkan persepsi bahwa mahasiswa PKPM adalah sebagai 

penyandang dana (donatur) melainkan sebagai motivator, mediator, 

dan dinamisator. 

b. Meningkatkan semangat dalam mencari ilmu dimanapun, kapanpun, 

dan kepada siapapun. 
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Gambar 1. Penyerahan surat izin kepada Ketua RT 

 

 

Gambar 2. Membantu proses  pembuatan pisang sale tahap 

pengupasan 
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Gambar 3. Membantu pembuatan pisang sale tahap pencetakan pisang 

 

 

 

Gambar 4. Membantu pembuatan pisang sale tahap pencetakan pisang 
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Gambar 5. Membantu pembuatan pisang sale tahap penjemuran pisang selama 1 

hari 

 

 

Gambar 6. Membantu pembuatan pisang sale tahap penggorengan pisang 
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Gambar 7. Membantu pembuatan pisang sale tahap pengemasan pisang 

 

 

 

Gambar 8. Membantu pembuatan Getuk dan Ciwel  
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Gambar 9. Membantu para petani dalam pengambilan hasil panen 

 

 

Gambar 10. Mengajarkan anak-anak dari orang tua UMKM sekitar dalam 

pelajaran sekolah 
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Gambar 11. Membantu para petani dalam pengambilan hasil panen 

 

Gambar 12. Penyemprotan disenfectan kepada pemilik UMKM dalam 

pencegahan virus covid-19 
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Gambar 13. Membagikan dan menempelkan poster pencegahan covid-19 

dilingkungan sekitar 

 

Gambar 14. Berpamitan kepada ketua RT atas terlaksananya pkpm di RT.011 
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