BAB III
PENUTUP
3.1 kesimpulan
Dengan menggunakan laporan keuangan yang sederhana dapat membantu
UMKM lebih tahu mengetahui apakah mengalami laba/rugi dalam melakukan
laporan keuangan adapun adanya menjadi identitas produk olahan ikan sebagai
usaha menghasilkan pemasukan ekonomi bagi UMKM.
3.2 Saran
Adapun saran yang dapat kami berikan adalah sebagai berikut:
a. Perlu adanya pendamping kepada para pelaku UMKM dalam melakukan
laporan keuangan sehingga pelaku umkm mampu mengelola keuangannya
dengan baik.
b. Para pelaku UMKM harus lebih berani lagi untuk memajukan usaha.
c. Mengupayakan mahasiswa pkpm untuk memahami pendapatan sinergi
pemberdayaan yang bertumpu pada peningkatan sumber daya masyarakat itu
sendiri
3.3. Rekomendasi
perlu adanya kuat dari pihak balai desa wai muli timur setempat untuk terus
mengajukan layanan, saranan, dan prasarana dan meningkatkan kualitas balai desa
sehingga dapat bersaing dengan maju lainnya. Keterlibatan masyarakat balai
desapun dibutuhkan pada setiap pelenggaraan suatu kegiatan, sehingga
terbentuklah suatu hubungan baik antara balai desa dan masyarakat, hingga
mampu untuk mencapai tujuan bersama. Dilain sisi, para pelaku UMKM dan
masyarakat ekonomi mengalami peningkatan atau melemah diharapkan mampu
untuk terus mengembangkan usaha mereka dengan menciptakan suatu inovasi dan
solusi kreatif ditengah keterbatasan kegiatan usaha yang telah diterapkan oleh
pemerintah, dengan tetap bersabar dalam menjalankan usaha adalah kunci utama
suksesnya suatu usaha.
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