BAB III
PENUTUP
3.1. Kesimpulan
Berdasarkan serangkaian kegiatan Program Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) di
Kelurahan Kalianda dengan hasil yang di laksanakan, dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut :

1. Pembuatan Logo & Packaging UMKM telah dilaksanakan dengan baik dan dampak baik
dari hasil pembuatan Logo & Packaging yaitu menghasilkan sebuah produk berkualitas
yang memiliki nilai jual tinggi dan lebih mudah dikenal oleh masyarakat.

2. Mendaftarkan UMKM ke Market place facebook telah dilakukan dan UMKM sudah
menuploud di Market Place dampak dari didaftarkannya UMKM ke Market place
facebook yaitu semakin bertambahnya konsumen tiap minggunya dan tidak hanya
didaerah UMKM saja yang membeli tetapi juga disekitar Kabupaten Lampung
selatan.

3. Mendaftarkan UMKM ke Sosial Media Instagram juga telah dijalankan dengan baik
dan hasil dari pembuatan sosial media tersebut adalah UMKM lebih dikenal
pengguna sosial media dan lebih banyak peminatnya.

4. Sosialisasi Protokol Kesehatan telah dilakukan di Kelurahan Kalianda dampak
baiknya yaitu Masyarakat Kelurahan Kalianda lebih mematuhi protokol kesehatan
dan berkurangnya penyebaran Covid-19.

5. Penerapan standar operasional prosedur untuk menjaga kebersihan makanan,
dampaknya banyak keluhan konsumen yang berkurang salah satunya factor
kebersihan.

6. Membantu umkm berjualan di lapaknya, hal ini meningkatkan penjualan tiara cake,
dengan hadirnya mahasiswa di lapak bu yanti, banyak konsumen yang anthusiast
berdatangan ke lapak bu yanti untuk membeli jajanan pasar yang dijual oleh bu
yanti, sekaligus menampung beberapa keluhan konsumen di pasar inpres.

7. Pemasangan pamphlet di lapak bu yanti, dampaknya lapak bu yanti lebih mudah di
lihat,ditemukan oleh konsumen.
8. Sosialisasi protocol Kesehatan dengan membagikan masker di area sekitar pasar,
kami berharap dapat mengurangi angka kenaikan covid 19 dan juga meningkatkan
kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga protocol kesehatan
9. Ikut Serta membantu melancarkan jalannya imunisasi di kelurahan kalianda,
dampaknya pemberian imunisasi di kelurahan kalianda lebih cepat dan tepat
sasarannya.
10. Mensterilkan rumah produksi bu yanti, demi menjaga kualitas makanan yang bersih
dan
higenis, hal ini harus di mulai dengan membersihkan alat-alat dan area produksi kue,
juga menjaga kenyamanan kerja bu yanti.

3.2 Saran
1. Untuk UMKM
a. UMKM dapat lebih kreatif dalam mencoba terobosan-terobosan terbaru dalam
berinovasi menu baru agar konsumen lebih tertarik pada produk yang dijual.
b. Membuat anggaran kerja untuk mengetahui laba dan rugi nya usaha, serta dapat
menentukan target/keputusan usaha kedepan nya.
2. Untuk Masyarakat
a. Masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran Virus COVID19, Perilaku hidup bersih dan sehat serta selalu memperhatikan protokol kesehatan
di masa pandemi COVID-19.
b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan teknologi,
bisnis dan dalam kegitatan organisasi desa yang dapat memberikan kontribusi
dalam pengembangan karakter masyarakat yang cekatan, cerdas dan berakhlak
mulia.
3. Untuk Institusi
a. Kegiatan praktek kerja pengabdian masyarakat sebaiknya diadakan kembali pada
periode mendatang, karena kegiatan ini memberikan nilai positif bagi mahasiswa
dalam mengembangkan potensi dalam diri.
b. Kedepannya dalam melaksanana kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat
panitia pelaksana dan pihak-pihak yang terkait lebih mempersiapkan dengan matang
terutama dalam menjalin koordinasi dengan lapangan atau Desa lokasi pelaksanaan
PKPM.

3.3 Rekomendasi
1. Untuk UMKM
a. Mencari dan mengulik hpp serendah rendahnya dengan rasa dan kualitas yang sama,
agara dapat meraih untung yang sebesar-besarnya.
b. Menghilangkan persepsi bahwa mahasiswa PKPM adalah sebagai penyandang dana
(donatur), melainkan sebagai motivator, mediator dan dinamisator.

a. Masyarakat sebaiknya mengembangkan potensi sumber daya alama yang ada diwilayah
Kelurahan Kalianda perairan dan pegunungan, hal ini dapat menarik wisatawan dari
luar daerah lampung selatan
b. Diperlukan kerjasama antara masyarakat dengan berbagai pihak terkait dengan UMKM
yang telah ada di Kelurahan kalianda.

a. Adanya persiapan yang matang serta adanya pelatihan dan praktek kerja Pengabdian
Masyarakat.
b. Sebagai fasilitator mahasiswa dalam pendampingan terhadap program PKPM ,
diharapkan lebih Berkordinasi dengan mahasiswa.

