BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Selama kegiatan PKPM ini berlangsung banyak kegiatan yang sudah kami lakukan bersama
masyarakat keluarahan way urang selama satu bulan lamanya, maka dari itu dapat di ambil
kesimpulan, dimasa pandemi Covid-19 banyak membawa dampak buruk bagi masyarakat.
Terutama bagi pemilik UMKM, karena dalam segi pendapatannya tidak stabil, dan tidak seperti
sebelum pandemi Covid-19, maka dari itu kami mengenalkan sekaligus mempraktekan Sistem
Informasi dan Sistem Pencatatan Keuangan dengan menggunakan Aplikasi Buku Kas kepada
pemilik UMKM Keripik Pisang Davicka agar pemilik UMKM mecatat keuangannya tidak
menggunakan sistem manual lagi, dan kami membantu melakukan pemasaran melalui Media
Sosial dan Marketplace agar menarik lebih banyak konsumen serta meningkatkan penjualan.
Dan juga banyak masyarakat yang minim pengetahuan tentang pencegahan Covid-19, maka dari
itu kami membuat program untuk memberikan edukasi tentang pentingnya menggunakan masker
saat berada di luar rumah, dengan cara tersebut dapat mengurangi penularan Covid-19 di
kelurahan way urang.
3.2 Saran
Berdasarkan seluruh kegiatan PKPM IIB Darmajaya, maka dari itu kami dapat memberikan
masukan dan saran yang bertujuan untuk kebaikan UMKM dan seluruh masyarakat di Kelurahan
Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan yaitu:
1. Tingkatkan rasa kepedulian lingkungan dan patuhi protokol kesehatan agar dapat
memutus tali rantai penyebaran virus COVID-19 ini.
2. Selalu meningkatkan keinginan untuk belajar dalam bidang ilmu pengetahuan sistem
teknologi yang dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan karakter
masyarakat yang lebih baik lagi.
3. UMKM keripik pisang davicka agar dapat menambah tenaga kerja dalam memproduksi
keripik pisang dalam jumlah banyak
4. UMKM harus lebih kreatif lagi bagi yang sudah lama memulai usaha maupun yang baru
memulai agar dapat memanfaatkan teknologi yang ada, karena di era sekarang teknologi
dapat membantu segala hal terutama dalam pencatatan keuangan, supaya tidak
menggunakan sistem manual lagi dalam mencatat keuangan.
5. Perlu adanya usaha peningkatan kesadaran masyarakat untuk aktif dalam
Kegiatan-kegiatan yang ada di kelurahan way urang untuk menambah pengetahuan dan
keterampilan masyarakat.
3.3 Rekomendasi
Rekomendasi dari saya untuk para UMKM yang baru memulai usaha atau yang sudah lama agar
bisa lebih kreatif lagi dalam menjalankan usahanya dan dapat memanfaatkan media sosial sebagai
alat bantu, dan menurut saya dalam penjualan makanan lebih baik menyediakan berbagai macam
varian rasa atau tampilan yang berbeda supaya bisa menarik para konsumen yang cukup
banyak, langkah ini saya nilai cukup efektif untuk membantu UMKM di masa Pandemi
Covid-19 seperti ini.
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