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KATA PENGANTAR 

 

Segala  puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang 

senantiasa melimpahkan rahmat dan berkat-Nya sehingga penulisan Laporan 

Hasil Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) Mandiri ini dapat sesuai 

dengan apa yang penulis harapkan. Laporan Hasil PKPM ini disusun untuk  

memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program S1 Jurusan Manajemen 

Perguruan Tinggi Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya Bandar Lampung. 

Ini juga merupakan wahana untuk meneliti ilmu pengetahuan secara langsung 

ke dunia kerja nyata. Laporan ini disusun berdasarkan data-data yang diperoleh 

selama Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) di Desa Banding 

Kecamtan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan. 

 

Penulis menyadari bahwa penyelesaian Laporan Hasil PKPM ini tidak ada 

artinya tanpa pertolongan Tuhan Yang Maha Esa dan tidak lepas dari peran 

serta bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatn ini, penulis ingin 

mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

penyelesaian Laporan Hasil PKPM ini, terutama kepada : 

1. Pihak IIB Darmajaya, Tempat menulis dan menimba ilmu. 

Bapak Ir. H. Firmansyah Y.a., MBA,M.Sc, selaku Rektor 

Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya. Ibu Susanti, 

S.E.,M.M.  Selaku  Ketua Jurusan Manajemen. Serta seluruh 

Dosen, dan Staff Pengajar IIB Darmajaya atas ilmu dan 
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pengarahan yang di berikan selama penulis melaksanakan 

studinya di kampus IIB Darmajaya. 

 

2. Bapak Drs. Suwandi, MM selaku Dosen Pembimbing PKPM 

penulis yang dengan sabar memberi kritik, saran, bimbingan, 

dan arahan kepada penulis dalam penyusunan Laporan Hasil 

PKPM. 

 

3. Orang Tua dan Keluarga yang senantiasa memberi dukungan 

kepada penulis, baik secara moral maupun material. Terima 

kasih atas doa dan kasih sayang yang tiada hentinya 

dicurahkan oleh penulis. 

 

4. Bapak Juheruddin selaku Kepala Desa di Desa Banding 

Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan yang telah 

memberikan izin selama di Desa Banding 

 

5. Bapak Riza Fitria selaku Pendamping dan Pengawas UMKM 

Indah Rasa yang telah membimbing dan membina penulis 

selama PKPM di Desa Banding Kecamatan Rajabasa 

Kabupaten Lampung Selatan 
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6. Pemuda-Pemudi Desa Banding yang telah membantu dan 

mendampingi penulis dalam melaksanakan PKPM di Desa 

Banding 

 

7. Masyarakat Desa Banding, yang telah megizinkan dan ikut 

berpartisipasi bersama penulis melakukan kegiatan PKPM. 

 

8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu 

yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun 

tidak langsung 

 

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam laporan ini. Oleh 

karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dan akan di 

terima secara terbuka demi adanya peningkatan dan perbaikan dimasa yang 

akan datang. 

 

 

Akhirnya penulis berharap semoga laporan ini dapat memberi manfaat bagi 

penulis sendiri maupun pembaca seluruhnya 

 

Bandar Lampung,  01 Maret 2022 

                                                              Penulis 

    

Sakilla Dewanda 


