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KATA PENGANTAR 

Puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta 

hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan secara tertulis yang tertuang 

dalam Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) di Desa Canti, Kecamatan Rajabasa 

Kabupaten Lampung Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan 

tanggal 1 Maret 2022 ini tepat pada waktunya. 

Kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari Tri Darma Perguruan Tinggi yang harus dilakukan 

oleh Civitas Akademika khususnya oleh mahasiswa/i di Perguruan Tinggi dalam kegiatan 

pembelajaran dan penelitian. Laporan ini saya susun dengan maksud melengkapi syarat untuk 

menyelesaikan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM). Saya menyadari tentunya dalam 

penulisan laporan ini tidak lepas dari bantuan dan arahan dari semua pihak. 

Oleh karena itu saya mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya; 

2. Orang tua yang selalu menyertakan doa dan memberikan dukungan kepada saya; 

3. Ir. Firmansyah Y. Alfian, MBA.,M.Sc. selaku Rektor Institut Informatika dan Bisnis 

Darmajaya; 

4. Toni Nurhadianto, S.E.,M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Institut Informatika dan 

Bisnis Darmajaya; 

5. Sulyono, S.Kom.,M.T.I selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang telah memberi 

pengarahan, bimbingan, dan dukungan selama pelaksanaan Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat; 

6. Bapak Jahidin selaku kepala desa Canti Kecamatan Rajabasa yang telah memberi izin 

kepada mahasiswa untuk melaksanakan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat; 

7. Ibu Maslina selaku pemilik UMKM keripik pisang yang telah membimbing dan 

memberikan izin dalam membantu kegiatan produksi; 

8. Jajaran Perangkat Desa, Seluruh warga Desa Canti dan pihak yang terkait serta seluruh 

pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. 
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Saya menyadari bahwa dalam penulisan Laporan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) 

ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, demi kesempurnaan laporan ini kami 

mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun guna mencapai laporan yang baik dimasa 

yang akan datang. 

  

Bandar Lampung, 6 Maret 2022 

 

Destiar Pratami  

 

 


