BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) adalah suatu wujud
nyata dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian dan
pengabdian pada masyarakat. Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM)
sangatlah penting untuk dilaksanakan. Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat
Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya Lampung diselenggarakan sebagai
salah satu kegiatan pengabdian terhadap masyarakat, PKPM adalah suatu
bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada
mahasiswa untuk hidup di tengah-tengah masyarakat, secara terstruktur
melalui beberapa tahap diantaranya persiapan, pembekalan, pelaksanaan,
observasi sampai pada tahap pelaporan dan evaluasi. Persiapan merupakan
tahap awal sebelum PKPM dilaksanakan, persiapan dilakukan agar kegiatan
dapat terlaksana dengan terstruktur dan terarah sesuai rencana. Dalam
pelaksanaan PKPM dimasyarakat, mahasiswa diharapkan dapat memberikan
bantuan pemikiran, tenaga, dan ilmu pengetahuan dalam merencanakan dan
melaksanakan program pengembangan Desa.
Laporan keuangan merupakan ukuran penilaian kesehatan perusahaan.
IAI (2009:2) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk
menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan
laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna
sehingga dapat membuat keputusan ekonomi kepada siapa saja yang
berkepentingan. tidak dapat meminta laporan keuangan terpisah.laporan
keuangan untuk memenuhi kebutuhan ini[1] Laporan laba rugi menunjukkan
semua hasil dan biaya untuk memperoleh hasil dan laba rugi perusahaan untuk
periode tersebut. Laporan laba rugi adalah laporan tentang perubahan posisi
keuangan selama periode sebagai akibat dari usaha Perusahaan dalam periode
tertentu (biasanya satu siklus akuntansi atau satu tahun)[1]
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Pembangunan ekonomi suatu daerah atau suatu negara pada sumber
daya manusia, sumber daya alam, modal, teknologi dan lain-lain. Usaha mikro,
kecil dan menengah (UKM) merupakan salah satu bidang usaha yang dapat
berkembang dan berkelanjutan dalam perekonomian nasional. Keberadaan
UMKM tidak bisa dihilangkan atau dihindari Komunitas komunitas saat ini
hari ini. Karena Keberadaan sangat berguna dalam hal Distribusi pendapatan
masyarakat. Dengan pengecualian kemampuan untuk membuat Kreativitas
sesuai dengan kesulitan Lanjutkan dan tingkatkan Elemen tradisi dan budaya
masyarakat setempat.
Dampak dari pandemi ini sangat terasa bagi para pelaku Usaha Mikro
Kecil Menengah (UMKM) terutama UMKM produksi Peletekan Ikan yang ada
di Desa Beringin Jaya, Way Urang, Kecamatan . Oleh sebab itu, mahasiswa
harus mampu membantu UMKM tersebut guna meningkatkan kembali nilai
ekonomi dari produk tersebut.
1.1.1

Profil dan Potensi Desa UMKM
Kecamatan Kalianda adalah lokasi PKPM yang saya laksanakan,

Kecamatan Kalianda adalah kecamatan yang berada di Kabupaten Lampung
selatan, Lampung, Indonesia. Kecamatan Kalianda adalah sebuah tempat di
mana ibukota Kabupaten Lampung Selatan berada, Kota Kalianda yang juga
berfungsi sebagai pusat dari Kecamatan ini terletak sekitar 60 km dari Kota
Bandar Lampung, Ibukota Provinsi Lampung. Memiliki luas wilayah sebesar
179,82 km2 ,Kecamatan Kalianda terdiri dari 25 desa dan 4 kelurahan.
Tercatat padatahun 2014 Kecamatan Kalianda dihuni oleh 116.157 jiwa atau
9,22% dari total penduduk Kabupaten Lampung Selatan. Kecamatan
Kalianda

merupakan

daerah

daratan

dan

sebagian

besar

lahan

pekarangan,perairan kemudian lahan untuk perumahan atau pemukiman.
Penduduk Kecamatan Kalianda terdiri dari berbagai suku bangsa
(heterogen), sampai dengan tahun 2021 berdasarkan pendataan Kelurahan
Kalianda berkependudukan sejumlah 95.761 jiwa. penyebaran penduduk
Kelurahan Kalianda tersebar secara tidak merata. Sebagian besar penduduk
Kelurahan Kalianda bermata pencaharian sebagai pedagang,nelayan dan
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PNS. Penduduk Kelurahan Kalianda hampir sebagian besar adalah
masyarakat pendatang yang memiliki latar belakang agama, suku, budaya,
dan tingkat pendidikan yang beragam. Ada banyak UMKM di desa Kalianda
berjumlah 25 UMKM diantaranya UMKM dibidang makanan, dibidang
fashion, skincare dan kosmetik, perlengkapan bayi, furnitur, MUA dan
sebagainya.
1.1.2

Profil BUMDES
Tidak tersedia BUMDES di desa ini.

1.1.3

Profil UMKM

Nama Pemilik

: Hendy A Maturidy

Nama Usaha

: Peletekan Ikan Sehati Hj. Eli

Alamat Usaha

:Jl. Pratu rt/rw 01 desa Beringin Jaya, Bumi
Agung, Kab. Lampung Selatan

Jenis Usaha

: Perseorangan

Jenis Produk

: Peletekan

Skala Usaha

: Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Tahun Berdiri

1997

Produk yang ditawarkan :Peletekan
Ikan Jumlah Tenaga Kerja: 8 orang
No. Telp/Hp

1.2

: (0727)321084/085384406516

Rumusan Masalah
Berdasarkan temuan masalah di atas, kami merumuskan permasalahanyang
ada dalam penelitian ini yaitu;
a. Bagaimana cara menghitung keuntungan “Peletekan Ikan SEHATI
Hj. Eli”?
b. Bagaimana cara menghitung neraca pada produk “Peletekan Ikan
SEHATI Hj. Eli”
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c. Bagaimana cara menghitung laba rugi penjualan produksi secara
sederhana untuk produk “Peletekan Ikan SEHATI Hj. Eli”
1.3

Tujuan dan Manfaat
1.3.1

Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Praktek Kerja
Pengabdian Masyarakat (PKPM) ini adalah sebagai berikut:
1. Memberikan edukasi bagaimana cara menghitung
keuntungan penjualan produksi secara sederhana..
2. Memberukan edukasi bagaimana cara menghitung
neraca secara sederhana
3. Memberikan edukasi bagaimana cara menghitung
laba rugi penjualan produksi secara sederhana.

1.3.2

Manfaat
Manfaat yang dihasilkan dari Praktek Kerja Pengabdian
Masyarakat (PKPM) adalah sebagai berikut:
1. Manfaat bagi IIB Darmajaya
a. Sebagai sarana mentransformasikan ilmu dan membantu
masyarakat sekitar untuk memecahkan masalah secara
komprehensif.
b. IIB Darmajaya dapat menjalin kerjasama dengan instansi
terkait dalam pengembangan IPTEK.
2. Manfaat bagi Mahasiswa
a. Mendewasakan pola pikir mahasiswa dalam setiap
menyelesaikan masalah yang dihadapi dimasyarakat.
b. Membuat sikap dan rasa kepedulian sosial dan tanggung
jawab

sebagai

mahasiswa

terhadap

kemajuan

masyarakat.
c. Memberikan pengalaman dan keterampilan kepada
mahasiswa sebagai kader pembangunan.
d. Berbagi ilmu berdasarkan kemampuan jurusan yang
selama ini sudah dipelajari.
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3. Manfaat bagi UMKM
1. Mengetahui edukasi bagaimana cara menghitung
keuntungan penjualan produksi secara sederhana..
2. Mengetahui edukasi bagaimana cara menghitung
neraca secara sederhana
3. Mengetahui edukasi bagaimana cara menghitung
laba rugi penjualan produksi secara sederhana.
4. Mengetahui cara

pencatatan

keuangan

secara

sederhana.
1.2

Mitra Yang Terlibat
Pada kegiatan PKPM tersebut melibatkan mitra UMKM Peletekan Sehati
Hj. Eli serta Sosialisasi Terkait Percepatan Pemulihan UMKM di Tengah
Pandemi Berbasis Teknologi dan Bisnis diDesa Beringin Jaya. Kecamatan
Kalianda, Desa Beringin Jaya, Kabupaten Lampung Selatan UMKM
Pengolahan Ikan.
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