
BAB III 

PENUTUP 

3.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kegiatan dalam rangkaian program kerja yang telah dilaksanakan, dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Menurunnya tingkat penjualan UMKM Kue Basah  disebabkan oleh adanya pembatasan 

mobilitas masyarakat, terlebih metode penjualan yang digunakan Emak Johati masih 

secara tradisional. Melalui kegiatan PKPM ini, saya berkontribusi untuk mengembangkan 

usaha Emak Johati dengan menerapkan bisnis digital dan digital marketing serta 

menciptakan inovasi yaitu membuat logo, sehingga dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat dan meningkatkan penjualan. 

2. Dalam program meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai Covid-19, saya 

membagikan informasi mengenai pentingnya mngunakam masker, tips untuk menjaga 

kebugaran tubuh dan tips untuk menjaga kesehatan mental. Melalui kegiatan ini, 

masyarkat kini menyadari pentingnya menerapkan pola hidup sehat dan bersedia untuk 

melaksanakan vaksinasi. 

3. Menjaga agar lingkungan tetap bersih dan sehat menjadi hal yang sangat penting untuk 

dilakukan terlebih di masa pandemi Covid-19. Kegiatan bersih-bersih yang dilakukan 

secara rutin dan pengelolaan sampah masker medis sekali pakai dapat membuat 

masyarakat menjadi terhindar dari penyakit dan lingkungan tidak menjadi tercemar. 

 

3.2 Saran  

 

1. Sebaiknya UMKM Kue Basah  tidak hanya melakukan penjualan secara tradisional saja, 

namun tetap menjalankan penerapan bisnis digital dan digital marketing. UMKM Kue 

Basah  juga perlu untuk menciptakan inovasi-inovasi terbaru agar terus dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakat, dan membuat logo agar masyarakat lebih mudah untuk 

membedakan kue basah Emak Johati dan kue basah yang lainnya. 

2. Ketua desa Sukajaya hendaknya melaksanakan penyuluhan singkat secara rutin kepada 

masyarakat mengenai pandemi Covid-19 seperti bagaimana menjaga pola hidup sehat, 

pentingnya menerapkan protokol kesehatan dan pentingnya mengikuti vaksinasi.  



3. Ketua desa Suka Jaya hendaknya melaksanakan penyuluhan singkat kepada masyarakat 

mengenai pentingya menjaga kebersihan lingkungan dan mengajak masyarakat untuk 

melakukan gotong royong secara rutin 

 

3.3 Rekomendasi 

1. Direkomendasikan untuk UMKM Kue Basah untuk aktif memasang serta 

mempromosikan produk melalui media sosial 

2. Direkomendasikan untuk Masyarakat Sukajaya agar sering mengikuti kegiatan posyandu  

3. Direkomendasikan kepada seluruh masyarakat Sukajaya agar selalu meakukan 

kebersihan dan mejaga protocol kesehatan dalam masa pandemic Covid-19 


