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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di masa ini hampir berbagai negara sedang mengalami pandemi virus corona. 

Pandemi ini berasal dari sebuah virus yang diketahui dimulai dari negara 

Tionghoa China. Virus ini disebut dengan nama coronavirus atau covid-19 yang 

masuk dalam kategori penyakit yang menyerang sistem pernafasan dan 

digologkan sebagai penyakit menular. Pandemi ini mengakibatkan beberapa 

negara mengalami banyak perubahan, baik dalam segi ekonomi, sosial, 

pendidikan dan lainya. Hal ini  berakibat kepada perekonomian serta adanya 

berbagai kerugian yang dirasakan oleh setiap negara yang menghadapi virus 

tersebut. Selain kerugian berupa materi, pandemi ini juga menelan banyak sekali 

korban jiwa. Salah satu negara yang terdampak covid-19 adalah negara Indonesia. 

Indonesia adalah negara yang diketahui mempunyai tingkat kematian 

dikarenakan pandemic covid-19 yang tinggi, pandemi ini merubah berbagai 

kegiatan dan kebiasaan yang dilakukan setiap hari oleh masyarakat Indonesia. 

Perubahan terjadi di berbagai bidang seperti bidang ekonomi, sosial, pendidikan, 

budaya dan lainya. Pihak pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk 

memutus mata ratai penyebaran covid-19, hal yang dilakukan adalah adanya 

aturan social distancing, aturan wajib menggunakan masker dan adanya 

pemberlakuan PSBB di beberapa daerah Indonesia. Selain itu diberlakukan pula 

aturan untuk dirumah saja bagi para pedagang, pekerja dan pelajar dalam 

melakukan aktivitasnya. Namun dengan adanya berbagai aturan tersebut 

menimbulkan berbagai hambatan yang dirasakan oleh masyarakat seperti halnya 
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yang dirasakan oleh masyarakat lingkungan sekitar penulis di kecamatan Tanjung 

Karang Barat, Kelurahan Sukajawa Rt 05, Kota Bandar Lampung, Provinsi 

Lampung. 

Kelurahan Sukajawa Rt 05, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, 

dipimpin oleh ketua RT yang bernama bapak Syaifudin. Lokasi ini memiliki 

potensi ekonomi dibidang perdagangan hal ini didukungan karena dekat dengan 

tempat penjualan yaitu pasar. Hampir dari 65% jumlah penduduk bermata 

pencaharian sebagai pedagang. Namun di kelurahan Sukajawa RT 05 ini masih 

minim pengetahuan untuk memanfaatkan teknologi sebagai media pemasaran, 

dalam masa pandemi ini masih kurangnya kesadaran akan bahaya Covid-19 

dikarenakan kurangnya informasi yang diperoleh oleh masyarakat sekitar 

sehingga masyarakat yang berdagang tetap berjualan dan pendapatan menurun 

dikarernskan pandemi Covid-19 ini. Dari data tersebut diketahui bahwa 

masyarakat mengalami penurunan pendapatan dibandingkan pengeluaran 

sehingga perekonomian mereka menurun dimasa pandemi ini. 

Dari hal-hal tersebut penulis membuat sebuah program kegiatan yang berjudul 

“Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukajawa dalam Penyusunan Lporan 

Kuangan Berbasis Digital (Aplikasi Buku Kas) dan Penyuluhan 

Pengembangan UMKM Berbasis Digital Di Era New Normal”  sehingga 

terciptanya pemahaman akan teknologi serta pemanfaatan teknologi untuk para 

masyarakat yang berdagang. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana masyarakat Kelurahan Sukajawa Rt 05 bisa menyusun laporan 

keuangan dengan mudah? 

2. Bagaimana masyarakat Kelurahan Sukajawa Rt 05 bisa memanfaatkan 

teknologi untuk peroses berdagang supaya meningkatkan kembali 

pendapatan dimasa pandemi era new normal? 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan  

1.1 Membimbing masyarakat kelurahan sukajawa untuk bisa menyusun 

laporan keuangan berbasis digital lewat aplikasi buku kas. 

1.2 Membimbing masyarakat kelurahan sukajawa untuk bisa memnafaatkan 

media sosial mereka untuk berdagang dan media tambahan seperti 

aplikasi jualan online lewat aplikasi shopee. 

2. Manfaat  

1. Manfaat Bagi Kampus IIB Darmajaya 

a. Sebagai salah satu promosi kampus IBI Darmajaya yang dikenal 

sebagai kampus yang berbasis Teknologi Informasi dan Ekonomi 

Bisnis kepada masyarakat desa. 

b. Sebagai salah satu bentuk nyata pemberdayaan dan pengabdian IIB 

Darmajaya terkaid dengan peningkatan UMKM berbasis digital di era 

new normal kepada masyarakat khususnya kelurahan sukajawa. 

c. Hasil laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan pembantu mahasiswa 

yang akan membuat lapora Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat. 
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2. Manfaat Bagi Mahasiswa 

a. Dengan adanya program PKPM mahasiswa dapat belajar mandiri, 

disiplin serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan. 

b. Meningkatnya kemampuan bersosialisasi dengan baik kepada 

masyarakat. 

c. Memberikan pengalaman dan gambaran yang nyata mengenai apa  saja 

yang dilakukan ketika bekerja dimasyarakat. 

d. Bertambahnya wawasan dari berbagai bidang. 

3. Manfaat Bagi Desa 

a. Terciptanya pemanfaatan teknologi yang baik dan benar. 

b. Membantu masyarakat dalam menaikan perekonomian di era New 

Normal. 

c. Bertambahnya wawasan akan teknologi dan pemanfaatannya 

d. Serta memhami betapa pentingnya penyusunan laporan keuangan bagi 

masyarakat pedagang. 

e. Mendokumentasikan kegiatan potensi desa melalui media gambar dan 

suara serta video. 

4. Manfaat Bagi Masyarakat 

a. Meningkatkan pengetahuan akan pentingnya laporan keuangan. 

b. Terlaksananya hidup bersih dan sehat di sekitar lingkungan. 

c. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan dan 

kesehatan supaya tidak tertular virus covid-19. 
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1.4 Mitra yang terlibat 

Dalam melakukan kegiatan serta menjalankan program PKPM penulis 

bekerjasama dengan beberapa pihak diantaranya yaitu : 

1. Ketua RT 05 Kelurahan Sukajawa  

2. Masyarakat Sekitar yang mempunyai UMKM/UKM 

3. Ketua Taman Pendidikan Al-Quran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB II 

PELAKSANAAN PROGRAM 

2.1 Program-Program Yang Dilaksanakan 

Selama melakukan kegiatan PKPM terdapat berbagai Program kerja yang 

dilakukan di Kelurahan Sukajawa Rt 05 Kota Bandar Lampung, Provinsi 

Lampung. Program kerja yang dilaksanakan ini berfokus kepada membantu 

masyarakat dalam memanfaatakan teknologi untuk meningkatkan perekonomian 

di era New Normal ini serta meningkatkan pengetahuan akan pentingnya laporan 

keuangan untuk para UMKM dan juga mensosialisasikan hidup sehat untuk 

mencegah terpaparnya virus Covid-19. Dalam melaksanakan program penulis 

membuat beberapa kegiatan yang dilakukan baik secara langsung maupun 

menggunakan media social. Adapun program yang dilaksanakan adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 2.1 Daftar Pokok Kegiatan  

No. Hari/Tanggal  Kegiatan Peserta 

1. Senin, 15 Feb 2021 
Permintaan izin kepada RT 

setempat 

- Seluruh 

peserta 

PKPM 

Mandiri 

2021 

- 1 Orang 

2. Selasa, 16 Feb 2021 Bimbingan Belajar Daring 2 Orang 

3. Rabu, 17 Feb 2021 

Sosialisasi pencegahan Covid 

secara daring (lewat media sosial 

Instagram) 

1 Orang 

4. Kamis, 18 Feb 2021 

Sosialisasi pencegahan Covid-19 

ditempat kerja secara daring  (lewat 

media sosial Instagram) 

1 Orang 

5. Jumat, 19 Feb 2021 

Meminta izin kepada pemilik 

UMKM tempe sekaligus 

penyuluhan tentang Pentingnya 

1 Orang 
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Laporan Keuangan  

6. Sabtu, 20 Feb 2021 Membantu membuat tempe 1 Orang 

7. Minggu, 21 Feb 2021 Membantu membuat tempe 1 Orang 

8. Senin, 22 Feb 2021 
Penyuluhan cara berjualan online 

untuk para pedagang sayur 
3 Orang 

9. Selasa, 23 Feb 2021 Mengajar mengaji di TPA 5 Orang 

10. Rabu, 24 Feb 2021 
Penyuluhan pembuatan laporan 

keuangan lewat aplikasi buku kas 
1 Orang 

11. Kamis, 25 Feb 2021 

Pendampingan pengimputan 

laporan keuangan lewat aplikasi 

buku kas 

1 Orang 

12. Jumat, 26 Feb 2021 

Membantu UKM memproduksi 

makanan ringan berupa peyek 

kacang 

2 Orang 

13. Sabtu, 27 Feb 2021 
Membantu mengemas produksi 

peyek  
2 Orang 

14. Minggu, 28 Feb 2021 
Mengantar pesanan kepada 

pelanggan  
2 Orang 

15. Senin, 01 Maret 2021 
Penyuluhan penjualan online untuk 

ukm produksi peyek kacang 
1 Orang 

16. Selasa, 02 Maret 2021 Membantu membuat tempe 1 Orang 

17. Rabu, 03 Maret 2021 
Membantu pihak PAUD dalam 

mengadakan imunisasi bulanan 
20 Orang 

18. Kamis, 04 Maret 2021 

Pendampingan pengimputan 

laporan keuangan lewat media 

aplikasi buku kas 

1 Orang 

19. Jumat, 05 Maret 2021 
Sosialisasi hidup sehat dengan 

olahraga senam 
6 Orang 

20. Sabtu, 06 Maret 2021 
Membantu pedagang jagung, dalam 

memeik hasil untuk dijual 
3 Orang 

21. Minggu, 07 Maret 2021 

Penyuluhan pembukuan lewat 

media aplikasi buku kas kepada 

pedagang jagung 

1 Orang 

22. Senin, 08 Maret 2021 
Membantu pedagang cabai dalam 

menjual dan juga memetik 
2 Orang 

23. Selasa, 09 Maret 2021 
Penyuluhan pentingnya teknologi 

untuk berjualan di Era New Normal 
1 Orang 

24. Rabu, 10 Maret 2021 
Mengajar mengaji anak-anak di 

TPA 
5 Orang 

25. Kamis, 11 Maret 2021 

Bimbingan pembuatan laporan 

keuangan dengan media aplikasi 

buku kas 

1 Orang 

26. Jumat, 12 Maret 2021 
Bimbingan pencatatan laporan 

keuangan lewat aplikasi buku kas 
1 Orang 

27. Sabtu, 13 Maret 2021 

Membantu memetik tomat untuk 

langsung dijual kepasar/ kewarung 

terdekat 

3 Orang 

28. Minggu, 14 Maret 2021 
Penyuluhan pembuatan laporan 

keauangn dengan aplikasi buku kas 
1 Orang 

29. Senin, 15 Maret 2021 

Membantu UKM memproduksi 

jualan jajanan pasar sekaligus 

penyuluhan cara berjualan online 

4 Orang 
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yang baik dan benar 

30. Senin, 15 Maret 2021  Penarikan Mahasiswa PKPM 1 Orang 

 

2.2 Waktu Kegiatan 

Pelaksanaan kegiatan PKPM dilakukan mulai dari tanggal 15 Februari 2021 

sampai dengan 15 Maret 2021. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan 

melakukan koordinasi kepada masyarakat dan dengan melakukan protok 

kesehatan. Selain itu pula untuk kegiatan yang dilaksanaakan secara langsung 

dibuat seminimal mungkin untuk menghindari adanya bahaya covid-19. 

2.3 Hasil Kegiatan Dan Dokumentasi 

1. Pembuatan Akun Instagram Sebagai Media Edukasi kegiatan 

@agnes_salendra 

Di masa pandemi saaat ini setiap orang mengandalkan informasi yang 

dapat diakses secara cepat tanpa bertemu secara langsung. kegiatan edukasi 

terkait covid-19 sekaligus pemasaran untuk para UMKM akan sangat efektif 

jika dilakukan menggunakan media sosial yang dapat diakses oleh banyak 

orang. Selain media yang menarik tentu saja konten yang disampaikan akan 

lebih mudah dipahami oleh yang membacanya. Penulis membuat akun berupa 

instaghram dengan nama @agnes_salendra, akun ini juga menyampaikan 

beberapa informasi mengenai kegiatan-kegiata lain yang dilakukan selama 

menjalani PKPM. 
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2.1 Gambar Media Sosial Instagram. 

 

 

 

 

 

 

2. Meminta izin kepada Ketua RT 05 Kelurahan Sukajawa. 

Supaya kegiatan lancar terlaksanan penulis memulai dengan meminta izin 

kepada Rt setempat untuk menjalankan rencana kegiatan PKPM Mandiri 

2021. 

2.2 Permintaan Izin Kepada RT Setempat 
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3. Bimbingan belajar kepada anak-anak, sekaligus belajar untuk 

mencegah diri dari virus Covid-19. 

Dimasa pandemi ini anak-anak kesulitan untuk mendapatkan proses 

belajar yang maksimal, maka dari itu penulis mencantumkan pula kegiatan 

proses belajar mengajar untuk anak-anak sekolah dasar. 

2.3 Bimbingan Belajar 

 

 

 

 

 

4. Edukasi pencegahan covid-19 lewat vidio dan poster yang di posting 

ke instaghram. 

2.4 Poster Edukasi Covid-19 di tempat kerja 
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5. Penyuluhan pentingnya laporan keuanganm untuk UMKM. 

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan 

pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan 

kinerja perusahaan tersebut. Itu mengapa pentingnya mencatan laporan 

keuangan dalam berdagang supaya tidak adanya kekuranagn dalam 

pendapatan dan mencegah terjadinya kerugian karena sudah di manajemen 

dengan baik. 

2.5 Penyuluhan Pentingnya Laporan Keuangan 

 

6. Penyuluhan pembuatan laporan berbasis digital lewat aplikasi BUKU 

KAS. 

BukuKas adalah aplikasi keuangan berbasis mobile, yang dapat membantu 

para pelaku UMKM dalam mencatat hasil penjualan atau pemasukan, serta 

pengeluaran dan hutang/piutang secara digital. Aplikasi ini membantu utnuk 

mencatat transaksi jaman sekarang karena lebih mudah dan tidak akan hilang. 
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2.6 Pengenalan Pembukuan Online (Aplikasi Buku Kas) 

 

 

 

 

 

 

7. Penyuluhan pentingnya teknologi sekarang untuk meningkatkan 

pendapatan di masa Era New Normal ini. 

Dalam dunia bisnis peranan Teknologi Informasi dimanfaatkan untuk 

perdagangan secara elektronik atau dikenal sebagai E-Commerce (e-dagang) 

atau perdagangan elektronik. E-Commerce adalah perdagangan menggunakan 

jaringan komunikasi internet. Dengan teknologi akan mempermudahkan para 

masyarakat untuk bertransaksi dengan para pelanggan secara online dan juga 

pelanggan yang jauh jaraknya dengan para pedagang. 

2.7 Pengenalan Media Bisnis Online  
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2.4 Dampak Kegiatan 

Kegiatan PKPM dilakukan berdampak bagi kebiasaan dan kesadaran 

masyarakat kelurahan sukajawa, dengan adanya kegiatan PKPM masyarakat kini 

lebih sadar akan pentingnya laporan keuangan dan juga teknologi untuk 

berdagang serta lebih responsive terhadap bahaya serta penanggulangan bahaya 

covid-19. Masyarakat kelurahan sukajawa sangat terbuka dengan kegiatan – 

kegiatan yang dilakukan. Adapun dampak yang dirasakan adalah sebagai berikut : 

1. Tersebarnya informasi terkait UMKM apa saja yang ada dikelurahan 

sukajawa, pencegahan dan hal penting lain mengenai Covid-19 melalui 

Instagram @agnes_salendra 

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat kelurahan sukajawa akan pentingnya 

laporan keuangan dan juga teknologi pada era new normal saat ini untuk 

berdagang dan meningkatkan pendapatan. 

3. Terlaksananya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di lingkungan sekitar. 

4. Proses pembelajaran berjalan dengan baik serta anak-anak kelurahan 

sukajawa mengenal pengoperasian Laptop, Microsoft Word, dan aplikasi 

pendukung pembelajaran lainnya, serta pengoptimalan dalam 

pembelajaran mengaji. 

5. Meningkatnya kesadaran dan informasi mengenai covid-19 pada anak-

anak kelurahan sukajawa. 

6. Anak-anak kelurahan sukajawa melakukan kegiatan senam untuk menjaga 

kesehatan tubuh secara rutin. 

 



 

 
 

BAB III 

PENUTUP 

3.1 Kesimpulan 

Berdasarkan raingkaian program kerja yang telah dilakukan oleh penulis, di 

Kelurahan Sukajawa Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, 

Provinsi Lampung dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :  

1. Pencegahan covid-19 dapat diterapkan dengan meningkatkan adanya 

kesadaran terhadap perilaku hidup bersih dan sehat,  adanya kebiasaan 

seperti cuci tangan dengan benar, berolahraga, serta menjaga kebersihan 

diri serta lingkungan. 

2. Pendampingan pembuatan laporan keuangan secara online bisa terlaksanan 

dengan baik jika setiap UMKM memiliki fasilitas handpone yang 

memadai untuk menginstal aplikasi “Buku Kas”. Dan juga untuk memadai 

pembuatan akun media sosial dan pembuatan media penjualan secara 

online lewat media aplikasi shopee. 

3.2 Saran 

Adapun saran-saran atau masukan yang dapat penulis berikan adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk Masyarakat Kelurahan Sukajawa 

a. Tingkatkan kesadaran terhadap adanya bahaya covid-19 untuk memutus 

mata rantai covid-19 dan dapat menjaga diri sendiri, keluarga serta 

kelurahan sukajawa terkait virus covid-19. 
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b. Tingkatkan pengetahuan dan juga rasa keingintahuan mengenai teknologi 

informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan di Era 

New Normal. 

c. Lebih semanagt lagi dalam menginput setiap pemasuakn dan pengeluaran 

kedalam laporan keuangan supaya tidak terjadinya kerugian yang dibuat 

oleh diri sendiri. 

2. Untuk Institusi 

Kegiatan Praktek Kerja Pengabdian masyarakat (PKPM) Darmajaya ini 

sebaiknya diadakan kembali pada periode berikutnya. Kegiatan ini memiliki 

banyak sekali manfaat yang diambil yaitu meningkatkan rasa percaya diri 

mahasiswa dan membuat mahasiswa berpikir kreatif dalam menyelesaikan suatu 

masalah yang dihadapi. Selain itu dampak positif lainnya yaitu sebagai suatu alat 

melatih diri untuk menghadapi lingkungan masyarakat nantinya setelah lulus 

masa pendidikan tingkat lanjut.  

 

3.3 Rekomendasi 

Dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan PKPM di kelurahan Sukajawa, apabila 

melihat kesimpulan yang ada kami merekomendasikan kepada :  

1. Untuk Mahasiswa  

a. Dibutuhkan adanya kerjasama yang baik antara individu dengan 

masyarakat desa/kelurahan tempat PKPM dilaksanakan, sehingga 

kegiatan yang direncankan dapat berjalan dengan baik dan penuh 

dukungan dari masyarakat setempat. 
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b. Mahasiswa harus mampu mengatur waktu dengan baik selama PKPM 

berlangsung. 

c. Mahasiswa harus mempunyai semangat yang tinggi dalam menjalankan 

segala kegiatan PKPM. 

2. Pemerintah Desa 

a. Memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan edukasi – edukasi serupa 

dalam menangani pandemi covid-19. 

b. Turut serta berpartisipasi dalam kegiatan PKPM yang dilaksankan. 

c. Meningkatkan adanya koordinasi antar perangkat desa untuk terciptanya 

komunikasi yang baik. 
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1. Bukti Aktifitas Di Media Online dan Media Lainnya 

Gambar 1 Permintaan Izin Serta Isi Media Sosial Instragram 
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2. Bukti Aktifitas Lainnya 

Gambar 2  Bimbingan Belajar 
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Gambar 3 Sosialisasi Pentingnya Laporan Keuangan dan  Juga Teknologi 

Untuk Penjualan 
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Gambar 4  Sosialisasi Tentang Cara Mencegah Diri Dari Covid-19 
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Gambar 4 Laporan Keuangan Dengan Aplikasi Buku Kas  
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