
 
 

BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang  

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) merupakan salah satu bentuk 

pengaplikasian ilmu yang telah didapat dikampus dan kegiatan yang bersifat 

sosial atau praktek kerja yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa yang 

bersifat mengabdi terhadap masyarakat. PKPM diharapkan dapat menjadi 

suatu pengalaman belajar yang baru untuk menambah pengetahuan, 

kemampuan, dan kesadaran hidup bermasyarakat. PKPM IIB Darmajaya 

semester ini bertemakan “Percepatan Pemulihan UMKM Di Tengah Pandemi 

Berbasis Teknologi Dan Bisnis” yaitu program PKPM berkelompok sesuai 

dengan kompetensi program studi. Tujuannya adalah untuk membantu 

mengembangkan potensi-potensi yang ada di tempat dilaksanakannya PKPM. 

Tempat dilaksanakannya kegiatan PKPM yaitu di Desa Wai Muli Timur, 

Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan. UMKM Olahan Ikan 

merupakan salah satu UMKM yang masih melakukan produksi ditengah 

pandemi Covid-19. Yang berdampak pada bidang perekonomian. Banyak 

sekali usaha-usaha yang terancam “gulung tikar” karena tidak dapat 

beradaptasi dengan kondisi saat ini. 

Website saat ini muncul karena adanya kebutuhan pasar serta masyarakat yang 

semakin tinggi dibidang teknologi. Website saat ini tidak hanya menyediakan 

jasa atau sebagai company profile terhadap suatu perusahaan, tetapi juga 

menjadi tempat jual dan beli, hiburan, forum, dan berbagai kreativitas lainnya 

yang dapat menunjang dan memiliki daya tarik lebih untuk menarik pasar dan 

konsumennya agar memakai jasanya atau sekedar melihat. Website merupakan 

keseluruhan halaman web yang mengandung informasi yang sangat besar yang 

terdapat dalam sebuah domain. Informasi yang ada di dalam web 

dipresentasikan ke dalam sebuah halaman web yang terbentuk dari sekumpulan 

teks, grafik, gambar, suara, dan video. 
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Berdasarkan latar belakang di atas saya mengangkat permasalahan pada 

“UMKM Olahan Ikan” yang terdapat di Desa Wai Muli Timur yaitu dengan 

mengangkat judul “Pembuatan Website UMKM Pengolahan Ikan Untuk 

Memaksimalkan Produktifitas Selama Pandemi COVID-19”. 

 

1.1.1. Profil dan Potensi Desa 

Desa Wai Muli Timur, Salah satu Desa yang berada di wilayah Kecamatan 

Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan yang memiliki luas wilayah 750 Ha. 

Desa Wai Muli Timur memiliki 3 Dusun. Desa ini berbatasan dengan 

Gunung Rajabasa di sebelah utara, Desa Way Muli Induk di sebelah barat 

dan Desa Kunjir di sebelah timur. Desa ini menjadi salah satu desa yang 

berpotensial, khususnya dalam hasil laut. dimana mayoritas masyarakatnya 

yang berprofesi sebagai nelayan. Berdasarkan hal tersebut maka secara tidak 

langsung dapat diketahui bahwa kegiatan UMKM serta industri rumah 

tangga yang ada di Desa Wai Muli Timur tentu akan memberikan dampak 

yang positif terhadap perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi di 

Desa Wai Muli Timur tentu tidak akan lepas dari mata pencaharian sebagai 

nelayan dan pelaku UMKM olahan ikan.   

 

1.1.2. Profil UMKM 

Usaha olahan ikan bu Zahra didirikan pada bulan Juni tahun 2011 di Desa 

Wai Muli Timur oleh pendirinya yakni ibu Zahra. Produk yang dihasilkan 

yaitu kerupuk ikan, bakso ikan, dan amplang ikan. Umkm ini memliki 

karyawan yang berjumlah 6 orang dalam memproduksi olahan ikan. 

Produk-produk pada umkm ini dipasarkan ke masyarakat sekitar umkm. 

Awal mula umkm ini dirintis ibu Zahra memproduksi bakso ikan. Kemudian 

karena masih ada bahan yang tersisa sehingga memanfaatkan tulang ikan 

untuk dijadikan kerupuk dan amplang. 

 

1.2. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana cara pembuatan website sebagai wadah untuk promosi? 
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2. Bagaimana cara pemanfaatan media sosial Instagram dan Shopee untuk 

pemasaran produk? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat  

Tujuan kegiatan PKPM di Desa Wai Muli Timur Kecamatan Rajabasa 

diantaranya adalah sebagai berikut :  

1. Menerapkan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa pengabdian ilmu yang 

diperoleh terhadap masyarakat pada umumnya dan warga khususnya di 

Desa Wai Muli Timur.  

2. Memenuhi persyaratan tugas mata kuliah PKPM Institut Informatika dan 

Bisnis (IIB) Darmajaya tahun 2022.  

3. Mengembangkan dan menerapkan serta menularkan ilmu yang telah 

didapat kepada masyarakat dalam kegiatan-kegiatan PKPM di Desa Wai 

Muli Timur. 

4. Menciptakan hubungan baik antara institusi dengan masyarakat Desa 

Wai Muli Timur. 

5. Meningkatkan produktivitas usaha olahan ikan, melalui Website.   

Manfaat yang diperoleh dari penyelenggaraan PKPM di Desa Wai Muli Timur 

Kecamatan Rajabasa diantaranya sebagai berikut : 

1. Membantu pemilik UMKM untuk mengetahui cara pemasaran yang baik 

dan lebih luas di masa pandemi dengan menggunakan website. 

2. Meningkatkan perekonomian masyarakat serta dapat membantu 

masyarakat menangani masalah ekonomi pada masa pandemi yaitu 

dengan memanfaatkan website untuk berjualan. 

3. Sebagai bentuk nyata pemberdayaan dan pengabdian IIB Darmajaya 

kepada masyarakat khususnya di Desa Wai Muli Timur. 

4. Hasil dari laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur mahasiswa 

yang akan membuat laporan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat 

berikutnya.  

5. Dapat menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa dalam 

mengimplementasikan ilmu yang didapatkan selama duduk dibangku 
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kuliah baik ilmu sosial, komputer dan ekonomi untuk masyarakat Desa 

Wai Muli Timur. 

 

1.4. Mitra Yang Terlibat  

Dalam melakukan kegiatan serta menjalankan program PKPM penulis bekerja 

sama dengan beberapa pihak diantaranya yaitu : 

1. Kepala Desa Wai Muli Timur. 

2. Masyarakat Desa Wai Muli Timur. 

3. Pemilik UMKM Pengolahan Ikan Bu Zahra. 

4. Karang Taruna Desa Wai Muli Timur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


