
 

 

 

BAB I                                                                                                                            

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Pelaksanaan PKPM 

Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya Fakultas Ekonomi dan Ilmu Komputer 

menerapkan program PKPM (Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat). PKPM 

merupakan suatu bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat, yaitu sebagai 

salah satu cara mengaplikasikan apa yang sudah diterima selama di dalam 

perkuliahan. Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat bagi mahasiswa diharapkan 

dapat menjadi suatu pengalaman belajar yang baru untuk menambah pengetahuan, 

kemampuan, dan kesadaran hidup bermasyarakat. Bagi masyarakat, kehadiran 

mahasiswa diharapkan mampu memberikan motivasi dan inovasi dalam bidang 

sosial kemasyarakatan. Dalam kaitannya dengan penelitian, mahasiswa diajak 

untuk menelaah dan merumuskan permasalahan yang terjadi di masyarakat, 

menelaah potensi-potensi dan kelemahan masyarakat serta mencari solusi untuk 

masalah itu. Sebagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Praktek 

Kerja Pengabdian Masyarakat mahasiswa mengamalkan ilmu, teknologi, dan 

ekonomi untuk memecahkan masalah tersebut dan menanggulanginya. Atau dapat 

dikatakan bahwa Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat membantu dalam 

membangun masyarakat.  

PKPM ini dilaksanakan pada 08 Agustus 2022 – 08 september 2022 yang 

dilaksanakan di Desa Bangun Sari Lampung Selatan. Adapun program yang 

dilaksanakan antara lain mengedukasi masyarakat mengenai ilmu-ilmu 

manajemen dan beberapa unsur lain yang berkaitan dengan ilmu manajemen, 

pembuatan peyek, penyuluhan yang terena stantin,  pengajaran anak-anak sekolah 

dasar dan rumah pintar. 

Dengan demikian maka laporan PKPM ini saya beri judul : ” MEMBERIKAN 

EDUKASI PADA UMKM PEYEK UNTUK MENINGKATKAN 

PENDAPATAN DAN EFIENSI BERBASIS FUNGSI MANAJEMEN DI 

DESA BANGSUN SARI” 
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1.1.1. Profil UMKM 

UMKM Peyek Nisa merupakan salah satu UMKM yang berada di Dusun 4 

Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Sari. Pemilik UMKM ini yaitu ibu Umi 

Sa’dah yang mendirikan UMKM ini sejak tahun 2000. UMKM Peyek Nisa 

memiliki banyak varian jenis rasa diantara nya yaitu: Peyek Rasa Kacang 

Tanah, Peyek Rasa Ikan Asin, Dan Peyek Rasa Udang Rebon. Rasa yang 

sering dibeli oleh konsumen yaitu peyek rasa kacang tanah.UMKM Peyek Nisa 

memiliki 2 cara dalam memasarkan produknya yang pertama secara offline 

yaitu dengan cara menitipkan produk nya ke warung-warung 

terdekata,kemudian yang kedua yaitu melalui media sosial seperti Whatapp 

Dan Facebook. Banyak sekali kisah yang diceritakan oleh Ibu Umi Sa’dah 

terkait perrjalanan nya membangun UMKM peyek Nisa diantara cerita yang 

beliau samapaikan ialah di bisa menyekolahkan anak nya dari usaha UMKM 

peyek yang beliau dirikan sampai menjadi orang sukses. 

 

1.1.2. Profil Desa Bangun Sari 

Desa  Bangun Sari merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan 

Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan. Desa Bangun Sari memiliki jumlah 

penduduk sekitar 150  KK, Desa Bangun Sari merupakan desa yang bisa 

dikatan sebagai desa paling timur di Kabupaten Lampung Selatan Karena 

berbatasan langsung dengan kabupaten lampung timur.pekerjaan masyarakat 

sekitar ialah bekerja di ladang dan menernak sapi selain itu beberapa 

masyarakat desa bangu sari bekerja sebagai karyawan di PT peternakan ayam 

yang ada di desa bangun sari.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana  cara dan proses pembuatan peyek 

2. Bagaimana cara pendampingan pembelajaran pada anak anak. 

3. Bagaimana cara mengedukasi tentang ilmu manajemen. 
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1.3 Manfaat dan Tujuan PKPM  

1.3.1 Bagi Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya  

1. Mempromosikan kampus Institut Informatika dan Bisnis  Darmajaya yang 

terkenal berbasis Teknologi   Informasi  Dan Ekonomi Bisnis kepada 

masyarakat Desa.  

2. Sebagai acuan dan bahan atau referensi tambahan pengetahuan dibidang   

Teknologi  Informasi bagi akademik di Institut Informatika Dan Bisnis 

Darmajaya Bandar Lampung.                                   

3. Mahasiswa dapat memiliki kemampuan bersosialisasi dengan masyarakat.  

4. Memberikan pengalaman nyata bagi mahasiswa.  

5. Sebagai wujud pengabdian masyarakat.  

 

1.3.2 Bagi Mahasiswa  

1. Mendapatkan nilai lebih yaitu kemandirian disiplin, tanggung jawab dan 

jiwa kepemimpinan.  

2. Menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa yang dapat di gunakan 

untuk menyongsong dimasa yang akan datang.  

3. Mahasiswa dapat memiliki kemampuan bersosialisasi dengan masyarakat.  

4. Memberikan pengalaman nyata bagi mahasiswa.  

5. Sebagai wujud pengabdian masyarakat 

1.4. Mitra yang Terlibat 

1.4.1. Desa Bangun Sari 

Desa bangun sari merupakan merupakan salah satu desa yang 

berada di Tanjung sari  

1.4.2.  Ibu Umi Sa’dah Selaku Pemilik UMKM Peyek Nisa 

Ibu umi sa’dah merupak pemilik UMKM peyek Nisa yang berada 

di dusun 4 desa bangun sari kecamatan tanjung sari 

1.4.3. Bidan Desa Ibu Eka 

Ibu Eka merupakan seorang bidan desa di desa bangun sari,ibu 

eka membantu serta memberikan masukan terkait dengan 

memberikan pemahan terkait dengan masalah stanting. 
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1.4.4. Masyarakat Desa Bangun Sari 

Dalam pelaksanaan kegiatan PKPM tentunya sangat penting 

peran masyarakat dalam memabantu kami dalam menyelesaikan 

program kerja yang kami lakukan. dalam beberapa program kerja 

yang kami lakukan tidak akan berjalan tanpa adanya kerja sama 

dari masyarakat.salah satu kegiatan yang melibatkan masyarakat 

langsung dari masyarakat ialah kegiatan pembentukan karang 

taruna desa bangun sari. 

1.4.5.     Karang Taruna Desa Bangun Sari 

Dalam beberapa kegiatan yang kami lakukan kami melakukan 

kerjasama dengan karang taruna salah satu contohnya adalah 

persiapan perlombaan serta persipan upacara bendera 

 

 

   


