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BAB II 

PELAKSANAAN PROGRAM 

2.1 Program yang Dilaksanakan  

Pada UMKM Panji Snack dan Camilan belum terdapat logo sehingga tidak 

dapat dipasarkan melalui gerai offline. Oleh karena itu saya mengusulkan 

kepada pemilik untuk memberikan stiker logo untuk kemasan produk yang ada 

di UMKM. Ide desain logo pada kemasan Keripik Pisang Lumer yaitu pantai 

yang sebagaimana kita ketahui bahwa daerah Way Muli Timur memiliki 

keindahan laut. Nuansa pantai yang menyegarkan dengan diberikan gambar 

animasi Pisang Lumer akan sangat menarik di mata para pelanggan yang 

melihatnya. Berikut adalah desain logo untuk kemasan yang telah kami buat. 

1. Keripik Pisang Lumer 

Keripik Pisang Lumer merupakan produk utama dari UMKM Desa Way 

Muli Timur. Untuk pembuatan Keripik Pisang Lumer ini kami memerlukan 

bahan bahan yaitu pisang dan coklat batang yang telah dilumerkan. Hal 

pertama yang dilakukan adalah mengupas pisang lalu merendamnya ke 

dalam air kapur sirih. Setelah itu pisang akan digoreng kemudiah ditiriskan. 

Setelah digoreng pisang akan dibaluri dengan coklat batang yang telah 

dicairkan dan di diamkan hingga kering. Lalu keripik pisang lumer dikemas 

dan siap untuk dijual belikan.  

Berikut adalah desain Keripik Pisang Lumer yang saya buat untuk UMKM 

Desa Way Muli Timur: 

 
  Gambar 2.1 Keripik Pisang Lumer 
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  Gambar 2.2 Keripik Pisang Lumer Net 

2. Keripik Tempe 

Keripik tempe merupakan produk kedua yang ada di UMKM Desa Way 

Muli Timur. Untuk pembuatan keripik tempe ini kami memerlukan bahan 

yaitu kedelai, ragi, tepung sagu, dan bumbu-bumbu yang kemudian 

dimasukkan dalam plastic hingga menjadi tempe. Setelah itu barulah tempe 

ini dipotong dan digoreng lalu ditiriskan. Setelah itu keripik tempe dibaluri 

dengan bubuk perasa seperti balado, keju, dan bubuk cabai lalu dikemas. 

Setelah pengemasan barulah keripik tempe siap dijual belikan. 

Berikut ini adalah desain keripik tempe yang saya buat untuk UMKM Desa 

Way Muli Timur: 

 
   Gambar 2.3 Keripik Tempe 

 

    
   Gambar 2.4 Keripik Tempe Net 
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3. Kacang Bawang 

Kacang Bawang merupakan produk ketiga yang ada di UMKM Desa Way 

Muli Timur. Untuk pembuatan kacang bawang ini kami menggunakan 

bahan yaitu kacang tanah, santan, dan bumbu-bumbu. Proses pembuatan 

kacang bawang yaitu kacang tanah direndam di dalam santan dan bumbu 

lalu digoreng. Setelah itu ditiriskan dan dikemas. Kacang bawang diap 

dijual belikan. 

Berikut adalah desain Kacang Bawang yang saya buat untuk UMKM Desa 

Way Muli Timur: 

 
   Gambar 2.5 Kacang Bawang 

 

    
  Gambar 2.6 Kacang Bawang Net 

 

Diatas merupakan beberapa desain yang saya buat untuk UMKM desa Way 

Muli Timur. Dikarenakan tidak adanya logo pada kemasan maka produk sangat 

sulit diperjual belikan secara offline melalui beberapa gerai. Oleh karena itu 

saya membuat desain tersebut untuk membantu UMKM Desa Way Muli Timur 

supaya semakin maju dan dapat menjual belikan produknya ke gerai-gerai 

offline yang berada di kecamatan Rajabasa. 
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2.2 Waktu Kegiatan 

Berikut adalah daftar kegiatan yang dilakukan selama saya berada di Desa Way 

Muli Timur. 

 
Gambar 2.7 Kegiatan yang dilakukan 
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2.3 Hasil Kegiatan 

Hasil dari pembuatan logo yaitu kemasan tampak lebih menarik bagi pelanggan 

dan memiliki nilai estetika tersendiri bagi orang yang melihatnya. Dengan 

adanya logo pada kemasan produk maka produk dari UMKM Desa Way Muli 

Timur dapat dipasarkan lebih meluas. 

2.4 Dampak kegiatan 

1. Produk UMKM dipasarkan melalui Gerai offline Kecamatan Rajabasa 

2. Dikarenakan sudah memiliki stiker logo pada kemasan, produk UMKM 

juga telah dipasarkan melalui LKM Mandira Mart yang berada di Way Muli 

Timur. 
 


