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Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, Sang Pemilik dunia dan 

seisinya, tiada Tuhan selain Allah dan hanya kepada-Nya lah kita patut memohon 

dan berserah diri. Hanya karena nikmat kesehatan dan kesempatan dari Allah-lah 

penyusun dapat melaksanakan semua kegiatan PKPM serta menyelesaikan 

laporan PKPM ini yang berjudul STRATEGI PENINGKATAN PEMASARAN 

PRODUK UMKM KERIPIK PISANG NJIK-NJIK MELALUI MEDIA SOSIAL.  

Shalawat selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar 

Muhammad SAW. Tidak terasa pelaksanaan PKPM di Muara Pilu Bakauheni 

Lampung Selatan telah selesai. Banyak hal yang bertambah selain pengalaman, 

ilmu, namun juga menambah saudara. Sikap masyarakat yang sangat menghargai, 

membimbing dan sangat membantu dalam kegiatan sangatlah memotivasi kami 

untuk melaksanakan setiap program PKPM dengan sebaikbaiknya. Sebagai 

hasilnya, semua program PKPM dapat berjalan dengan lancar sesuai rencana. Tak 

lupa pada kesempatan kali ini mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak 

yang telah membantu menyelesaikan PKPM ini. Ucapan terima kasih saya 

sampaikan kepada :  

1. Allah SWT yang telah memberikan kehidupan, keselamatan dan 

kesehatan baik jasmani dan rohani. Serta Nabi Muhammad SAW yang 

senantiasa menjadi panutan kami.  

2. Bapak Ir. Firmansyah YA., MBA., M.Sc. selaku Rektor Institut 

Informatika dan Bisnis Darmajaya.  

3.  Bapak Dr. RZ. Abdul Aziz, S.T., M.T. selaku Wakil Rektor I Institut 

Informatika dan Bisnis Darmajaya.  

4. Bapak Ronny Nazar, S.E., M.M.selaku Wakil Rektor II Institut 

Informatika dan Bisnis Darmajaya.  

5. Bapak Muprihan Thaib, S.Sos., M.M. selaku Wakil Rektor III Institut 

Informatika dan Bisnis Darmajaya.  

6.  Ibu Susanti S.E.,MM selaku Ketua Jurusan Manajemen Institut 

Informatika dan Bisnis Darmajaya.  
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7. Bapak Riki Junaidi Pembimbing Lapangan (DPL) yang telah 

memberikan bimbingan, petunjuk serta saran-saran yang sangat 

berharga dalam kegiatan PKPM sampai penulisan laporan PKPM ini.  

8. Seluruh staf dan pegawai pemerintahan balai pekon serta masyarakat 

desa Muara Pilu yang telah membantu dalam mengumpulkan data-data 

yang dibutuhkan selama penulis membuat laporan ini.  

9. Seluruh anggota pengurus selaku pemilik UMKM keripik pisan njik-

njik yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan 

memberikan ide penjualan guna untuk melengkapi laporan PKPM ini.  

Semoga amal dan perbuatan baik mereka dalam memberikan 

dukungan bagi kami mendapatkan balasan Allah SWT. Kami menyadari 

sepenuhnya bahwa dalam penulisan Laporan Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat (PKPM) ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena 

itu,saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan.  

Bandar Lampung, Maret 2022 

Penulis,  

 

Fandi Saputra  

NPM. 1812110052 

 

 

 

 

 

 

 


