ISSN : 2615-2657

Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat 2019
UNIVERSITAS AMIKOM Yogyakarta, 30 November 2019

PENINGKATAN MANAJEMEN PENGELOLAAN USAHA DAN
PENGURUSAN PERIJINAN INDUSTRI RUMAHAN SERTA PEMETAAN
WILAYAH PEMASARAN HASIL OLAHAN MAKANAN OLEH
MASYARAKAT TANI KAMPUNG SAWAHAN KABUPATEN BANTUL
Fahrul Imam Santoso1), Vidyana Arsanti2)
1)
2)

Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas AMIKOM Yogyakarta
Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas AMIKOM Yogyakarta
Email : fahrulis@amikom.ac.id1), vdya.ar@amikom.ac.id 2)

Abstrak
Salahsatu upaya yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di pedesaan
adalah dengan melakukan eksplorasi hasil pertanian dan sumber daya alam di wilayah pedesaan menjadi
sebuah ‘added value of economic’ untuk meningkatkan daya saing masyarakat pedesaan serta
perekonomian masyarakat di wilayah tersebut. Salahsatu hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan
nilai tambah dari hasil pertanian bagi masyarakat desa dengan melalui industri pengolahan makanan dari
hasil pertanian masyarakat di wilayah pedesaan tersebut. Pengabdian masyarakat Universitas Amikom
Yogyakarta melalui Direktorat Pengabdian Masyarakat melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di
wilayah Kampung Sawahan Kabupaten Bantul. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan
pengabdian masyarakat sebelumnya di kampung tersebut dengan kegiatan pelatihan dan praktek
pengembangan wirausaha bagi masyarakat tani melalui industri rumahan olahan makanan guna
meningkatkan pendapatan masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat pada kesempatan ini adalah
dengan memberikan edukasi terkait manajemen pengelolaan usaha dan pendampingan pengurusan
perijinan usaha berupa p-irt industri rumahan olahan makanan yang sudah dilakukan oleh masyarakat
setempat serta pemetaan wilayah pemasaran hasil olahan makanan untuk dapat meningkatkan penjualan
dan daya tarik masyarakat. Hasil dari kegiatan ini, masyarakat memiliki pemahaman tentang manajemen
pengelolaan usaha serta pemetaan wilayah sebaran distribusi pemasaran hasil usaha.
Kata kunci: pengolahan, pemasaran, pemetaan
tersebut perlu ditingkatkan agar pertumbuhan
ekonomi masyarakat dapat lebih cepat meningkat.
Salahsatu upaya yang dapat dilakukan
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
masyarakat yang berprofesi sebagai petani yakni
dengan
cara
membantu masyarakat
tani
mengembangkan wirausaha melalui industri
rumahan berupa olahan makanan sebagai upaya
untuk meningkatkan pendapatan masyarakat tani
agar ekonomi masyarakatnya juga dapat meningkat.
Pada pengabdian masyarakat sebelumnya, kegiatan
yang telah dilakukan sebagai upaya untuk
meningkatkan perekonomian masyarakat tani
dengan memberikan bantuan hibah berupa mesin
iris dan mengadakan pelatihan wirausaha kepada
masyarakat dengan dilanjutkan praktek secara
langsung bersama masyarakat pengolahan hasil
pertanian seperti pisang, ketela, dan kentang
menjadi keripik dengan berbagai varian rasa dari
hasil olahan, seperti gambar 1.2

1. PENDAHULUAN
Kampung
Sawahan
merupakan
perkampungan di Desa Srihardono Kecamatan
Pundong Kabupaten Bantul Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta yang merupakan satu diantara
17 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten
Bantul dan secara administratif berada di kawasan
wilayah tenggara serta merupakan daerah
perlintasan perbatasan antara Kabupaten Bantul
dengan Kabupaten Gunungkidul.Sektor potensial
perekonomian
yang
mendukung
upaya
pengembangan Kecamatan Pundong adalah
kegiatan sektor pertanian, industri kerajinan kreatif,
industri pengolahan hasil pertanian, perdagangan
dan jasa serta pariwisata.
Mayoritas masyarakat petani di wilayah
tersebut hanya mengandalkan penghasilan dari
penjualan hasil panen pertanian, sehingga laju
pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah
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masyarakat terhadap pemetaan wilayah pemasaran
hasil olahan makanan yang dibuat oleh masyarakat
setempat sehingga perlu pendampingan dan
pemetaan wilayah pemasaran sebagai strategi
dalam
memasarkan
produk
agar
dapat
meningkatkan penjualan sehingga berdampak pada
peningkatan ekonomi masyarakat setempat.P-IRT
yaitu singkatan dari dari Pangan Industri Rumah
Tangga. Dapat disebutkan P-IRT adalah sertifikat
pangan untuk produsen pangan (makanan serta
minuman) yang dibuat oleh industri sekala rumah
tangga, yakni perusahaan pangan yang mempunyai
area usaha di hunian dengan peralatan pengolahan
pangan manual sampai semi otomatis [4].
Dengan adanya kegiatan pengabdian
masyarakat ini diharapkan masyarakat menjadi
lebih terbuka dan lebih meningkat dalam
pengelolaan usaha serta lebih terampil dalam
memasarkan produk dengan harapan dapat
berpengaruh pula pada peningkatan perekonomian
masyarakat di Kampung Sawahan. Agar kegiatan
ini dapat terlaksana diharapkan adanya dukungan
dari pihak Direktorat Pengabdian Masyarakat
Universitas Amikom Yogyakarta sehingga program
ini dapat terlaksana dengan baik dan bermanfaat
bagi masyarakat.
Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini
adalah:
 Memberikan
pemahaman
kepada
masyarakat terkait manajemen pengelolaan
usaha yang baik dan benar sebagai upaya
untuk
keberlanjutan
usaha
yang
berkesinambungan.
 Memberikan gambaran kepada masyarakat
terkait pentingnya melakukan pemetaan
wilayah sebaran pemasaran usaha agar
produk yang dipasarkan dapat tercapai
sesuai target konsumen yang diharapkan.
 Memberikan
pemahaman
kepada
masyarakat mengenai tata cara pengurusan
ijin usaha berupa P-IRT bagi usaha olahan
masyarakat
warga
setempat
guna
memudahkan pemasaran produk dan
diterimanya produk di dalam pangsa pasar.
Manfaat yang didapat dari kegiatan pengabdian
masyarakat ini, diantaranya:
 Masyarakat menjadi paham dan mengerti
mengenai
bagaimana
melakukan
manajemen pengelolaan usaha yang baik
sehingga usaha dapat terus berjalan dalam
jangka waktu yang lama.
 Masyarakat
mendapatkan
gambaran
mengenai pentingnya pemetaan wilayah
sebaran pemasaran produk sebelum
memulai mendistribusikan produknya.

Gambar 1.2 Hasil Olahan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari
kata “management” [1]. istilah Inggris tersebut lalu
di Indonesiakan menjadi “menejemen”. Menejemen
adalah suatu aktivitas khusus menyangkut
kepemimpinan,
pengarahan,
pengembangan,
perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaanpekerjaan dalam suatu proyek [2]. Pengelolaan asal
kata dari mengelola, sedangkan mengelola berarti
menggandakan.Menggandakan adalah menganalisa
dan menghubung-hubungkan berbagai informasi
atau data untuk disajikan dalam bentuk yang dapat
dipakai dan dimanfaatkan.Pengelolaan adalah suatu
upaya untuk mengatur atau mengendalikan aktivitas
berdasarkan konsep-konsep dan prinsip- prinsip
untuk mensukseskan tujuan agar tercapai secara
lebih efektif dan efisien.
Dalam
Kamus
Bahasa
Indonesia
disebutkan bahwa pengelolaan berarti proses, cara
atau perbuatan mengelola, sedangkan mengelola
berarti mengendalikan atau menyelenggarakan [3].
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
pengelolaan
adalah
penyelenggaraan
atau
pengurusan agar sesuatu yang dikelola dapat
berjalan lancar, efektif dan efisien.
Berdasarkan observasi awal yang sudah
dilakukan melalui wawancara dengan Kepala
dukuh, ketua rw dan ketua rtdi lingkungan
kampung Sawahan setelah diadakannya kegiatan
pengabdian masyarakat sebelumnya terkait dengan
pengolahan makanan yang berbahan dasar dari
hasil pertanian ditemukan beberapa kendala.
Kendala yang dihadapi oleh masyarakat
diantaranya
adalah
kurangnya
pemahaman
masyarakat terhadap manajemen keuangan dalam
pengelolaan usaha dan juga belum adanya perijinan
terkait dengan usaha olahan makanan yang sudah
dilaksanakan oleh masyarakat berupa izin P-IRT
(Pangan-Industri Rumah Tangga) sehingga
berpengaruh terhadap batasan penjualan di outlet
atau toko tempat penitipan makanan olahan yang
dibuat oleh masyarakat serta mempengaruhi
keyakinan pembeli terhadap pembelian makanan
hasil olahan industri masyarakat setempat.
Sedangkan kendala berikutnya yang dihadapi oleh
masyarakat
berupa
kurangnya
pemahaman
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Masyarakat mengerti bagaimana proses
pengurusan perijinan usaha P-IRT sebagai
legalitas produk usahanya.
Dampak yang diharapkan dari kegiatan pengabdian
masyarakat ini, yakni masyarakat memiliki
pengetahuan baru dan pemahaman mengenai
manajemen pengelolaan usaha, perencanaan
pemasaran produk, serta tata cara pengurusan
perijinan sehingga dari hasil kegiatan pengabdian
masyarakat ini akan berdampak pada peningkatan
usaha masyarakat yang pada akhirnya juga
berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.
2.

3

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat
ini berupa pelatihan dan “transfer knowledge”
melalui ceramah dan diskusi, sehingga metode
yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan
tersebut adalah dengan melakukan diskusi dan
koordinasi dengan Kepala Desa dan Ketua RW 02
Kampung Sawahan, Desa Srihardono, Kecamatan
Pundong serta Ketua RT yang termasuk
didalamnya terkait dengan pelaksanaan dan sasaran
masyarakat tani di wilayah setempat. Kegiatan ini
dilaksanakan secara terjadwal,dengan metode
transfer knowledge dan praktek langsung.
Berikut ini uraian permasalahan dan solusi yang
ditwarkan yang akan diwujudkan dalam kegiatan
pengabdian masyarakat.

2

Permasalahan

Solusi yang
ditawarkan

Jenis
Kegiatan

Kurangnya
pemahaman
masyarakat
terhadap
manajemen
keuangan
dalam
pengelolaan
usaha
Belum adanya
perijinan
terkait dengan
usaha olahan
makanan yang
sudah
dilaksanakan
oleh
masyarakat
berupa izin PIRT sehingga

Memberikan
pelatihan dan
transfer
pengetahuan
terkait
dengan
manajemen
pengelolaan
usaha
Memberikan
pemahaman
terkait proses
perijinan dan
pendampinga
n pengurusan
ijin P-IRT

Pemberian
materi dan
diskusi

Memberikan Pemberian
transfer ilmu materi dan
terkait
diskusi
pemetaan
wilayah
pemasaran
sebagai
strategi
dalam
memasarkan
produk agar
dapat
meningkatka
n penjualan

3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Pelaksanaan
kegiatan
pengabdian
masyarakat dilaksanakan di Padukuhan Srihardono
Kampung
Sawahan
Kecamatan
Pundong
Kabupaten Bantul. Kegiatan pelatihan ini
dilaksanakan
secara
bertahap.
Kegiatan
dilaksanakan di rumah bapak Ngadiman, salah
seorang warga kampung Sawahan, Dusun
Srihardono Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul.
Peserta dalam kegiatan ini seluruhnya merupakan
warga masyarakat Kampung Sawahan yang
tergabung dalam anggota masyarakat tani Kampung
Sawahan yang mewakili keseluruhan masyarakat
tani di Kampung Sawahan. Masyarakat yang
menjadi peserta dalam pelatihan ini, sebelumnya
telah mengikuti pelatihan pengembangan wirausaha
hasil olah pertanian menjadi makanan camilan yang
dikemas melalui industri rumahan dalam
pengabdian masyarakat sebelumnya.
Metode pelaksanaannya, tim dibantu warga
masyarakat kampung Sawahan mendistribusikan
undangan dan memberikan sosialisasi kepada
calon peserta yang telah yang sebelumnya telah
mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat
sebelumnya. Peserta yang terpilih dalam kegiatan
pengabdian masyarakat ini merupakan peserta yang
sebelumnya telah terlibat dalam program
pengabdian masyarakat sebelumnya dikarenakan
untuk memudahkan dalam tindak lanjut pembinaan
program kegiatan pengabdian masyarakat lanjutan.
Adapun jumah peserta yang hadir dalam kegiatan
ini berjumlah 22 orang, yang telah menerapkan
secara langsung pengolahan hasil pertanian menjadi
makanan berupa keripik yang dikemas menjadi
makanan yang tersedia untuk dijual.

Tabel 1. Dimensi Kolom, Balok, dan Dinding
N
o
1

berpengaruh
terhadap
batasan
penjualan
Kurangnya
pemahaman
masyarakat
terhadap
pemetaan
wilayah
pemasaran
hasil
olahan
makanan yang
dibuat
oleh
masyarakat

Memberika
n edukasi
dan
pendampin
gan secara
langsung
dalam
pengurusan
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Hasil pencapaian yang didapatkan atas
target yang telah ditentukan diukur melalui diskusi
dan pengisian kuesioner pemahaman dari
keseluruhan peserta yang hadir dalam kegiatan
pengabdian masyarakat, seperti data pada gambar
4.1 berikut ini.

Gambar 4.3 Penyampaian Materi

Penyampaian materi dalam kegiatan ini dibagi
dalam beberapa sesi. Hal ini dilakukan agar dapat
memaksimalkan
ketercapaian
pemahaman
maasyarakat terhadap target yang telah ditetapkan.
Pada hari pertama, penyampaian materi
diisi materi tentang manajemen pengelolaan usaha.
Dalam penjelasannya, peserta diberi pemahaman
terkait hal-hal yang berkaitan dengan manajemen
pengelolaan suatu usaha, agar usaha dapat berjalan
dengan baik dan berumur panjang maka perlu
adanya analisa dan pemahaman terkait fungsi
manajemen usaha. [5] Menurut Ay Ling (2013),
setiap perusahaan memiliki suatu sistem
manajemen dimana di dalam sistem manajemen
tersebut terdapat empat fungsi, yaitu:
1. Perencanaan (Planning), yang meliputi
aktivitas:
a. Menentukan tujuan (jangka pendek dan
jangka panjang).
b. Merumuskan kebijakan dan prosedur
sebagai rencana kerja untuk mencapai
tujuan perusahaan
c. Merumuskan kebijakan dan prosedur
sebagai rencana kerja untuk mencapai
tujuan perusahaan
d. Melakukan peninjauan secara berkala untuk
memantau rencana kerja yang telah di
tetapkan
2. Pengorganisasian (organizing), yang meliputi
aktivitas:
a. Penentuan dan penelitian kegiatan-kegiatan
b. Pengklasifikasian kegiatan perusahaan
c. Pembagian tugas kepada sumber daya
sesuai keahlian
3. Pengarahan (actuating), yang meliputi
aktivitas:
a. Pemotivasian karyawan
b. Memimpin karyawan
c. Cara mengarahkan
4. Pengawasan (controlling), yang meliputi
aktivitas:
a. Menetapkan standart dan metode untuk
mengukur prestasi
b. Mengukur prestasi kerja
c. Menentukan
apakah
prestasi
kerja
memenuhi standar
d. Mengambil tindakan korektif
Dalam pengelolaan usaha diperlukan
analisa yang mendalam agar suatu usaha dapat
bertahan lama. Analisa tersebut meliputi analisa
lingkungan internal maupun analisa lingkungan
eksternal. Analisa Lingkungan Internal meliputi:

Gambar 4.2
Target Penilaian Peserta

Dari hasil kegiatan tersebut, para peserta
sebagian besar mengungkapkan kepuasan atas
diadakannya kegiatan pengabdian masyarakat yang
berdampak
pada
peningkatan
pemahaman
masyarakat terhadap manajemen pengelolaan
usaha, pemahaman sebaran pemasaran produk,
pemahaman tata cara pengurusan usaha, serta
besarnya minat peserta untuk dilakukan mentoring
lanjutan setelah kegiatan pengabdian masyarakat
ini.
Pelaksanaan
kegiatan
pengabdian
masyarakat dosen tentang peningkatan pemahaman
masyarakat terhadap manajemen pengelolaan usaha
hasil olahan pertanian dan pemahaman mengenai
pemetaan sebaran pemasaran produk, serta
pemahaman tentang tata cara pengurusan ijin usaha
P-IRT bagi produk hasil olahan mendapatkan
respon yang sangat positif bagi masyarakat. Hal ini
ditandai dengan tingkat pencapaian atas
pelaksanaan kegiatan yang melebihi target yang
telah ditentukan. Hal ini tentunya diharapkan dapat
memberikan
dampak
yang
positif
bagi
keberlangsungan usaha masyarakat. Dalam
kegiatan ini, diawali dengan penyampaian materi
oleh narasumber, seperti dalam gambar 4.3.
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a. Sumber Daya Manusia; merupakan langkahlangkah
mengenai
manajemen
SDM,
keterampilan dan motivasi kerja, produktivitas,
dan sistem imbalan.
b. Keuangan; terkait dengan keputusan investasi
dan keputusan pembiayaan.
c. Produk dan Operasi; yaitu proses, kapasitas,
persediaan, angkatan kerja, dan kualitas
produk.
d. Pemasaran; merupakan proses memenuhi
kebutuhan
dan
keinginan
pelanggan,
pendefinisian, pengantisipasian, penciptaan,
serta pemenuhan kebutuhan dan keinginan
konsumen akan produk dan jasaRumah Makan
Palem Asri, misalnya analisis konsumen,
penjualan produk, perencanaan produk,
penetapan harga, distribusi, riset pemasaran,
dan analisis peluang.
Sedangkan Analisa Lingkungan Eksternal
meliputi:
a. Ancaman pendatang baru, faktor penghambat
pendatang baru antara lain:skala ekonomis,
diferensiasi produk, kebutuhan modal, biaya
beralih pemasok, akses saluran distribusi,dan
biaya tak menguntungkan terlepas dari skala
b. Kekuatan tawar-menawar pemasok, pemasok
memiliki daya tawar yang kuat apabila
pemasok
didominasi
oleh
beberapa
perusahaan, pemasok tidak bersaing dengan
produk-produk lain dalam industri, industri
bukan pelanggan yang penting bagi pemasok.
c. Kekuatan tawar-menawar pembeli, pelanggan
memiliki kemampuan untuk menekan dan
menurunkan harga produk serta meningkatkan
pelayanan. Kelompok pembeli dikatakan kuat
jika kelompok pembeli terpusat, produk
tidakterdeferensiasi, pembeli mendapat laba
kecil, pembeli memiliki informasi lengkap.
d. Ancaman produk substitusi, produk pengganti
yang
kualitasnya
hampir
sama
dan
menawarkan harga yang relatif murah. Produk
substitusi yang perlu mendapat perhatian
adalah produk yang kualitasnya menandingi
kualitas produk bahkan lebih tinggi.
e. Persaingan diantara para anggota industri,
persaingan di antara anggota industri terjadi
karena perebutan posisi dan dilakukan dengan
menggunakan strategi. Persaingan tersebut di
sebabkan oleh jumlah pesaing, pertumbuhan
industri, karakteristik produk, biaya tetap yang
besar, kapasitas, dan hambatan keluar.
Dari hasil pemaparan materi pada sesi ini, peserta
cukup jelas dalam mendapatkan pemahaman
tentang manajemen pengelolaan usaha bagi industri

usaha rumahan pengolahan makanan hasil
pertanian.
Pada pemaparan materi kedua yang
dilaksanakan pada hari berikutnya, pelaksanaan
kegiatan hari kedua memberikan penjelasan kepada
peserta mengenai materi tentang pemetaan sebaran
wilayah target pemasaran produk dan penjelasan
tata cara peengurusan perijinan usaha P-IRT. Kunci
keberhasilan dalam penjualan produk yakni
pemetaan wilayah pemasaran dan pengusaan pasar.
Ketika penjual tidak memiliki wilayah pasti dalam
penawaran produk, maka tentunya penjual akan
menghadapi kegagalan dalam menjalankan strategi
perusahaan, oleh karenanya diperlukan pemetaan
wilayah penjualan dan pemasaran yang jelas agar
tercapai target yang di tetapkan oleh penjual atau
pelaku usaha.

Gambar 4.5
Indeks Harga Implisit PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi
dan Makan Minum
Tahun 2017 menurut BPS

Dari data diatas, maka dapat diketahui
bahwa peluang usaha di wilayah pulau jawa masih
menjadi peluang bagi pelaku pengembangan usaha
terutama pengusaha mikro dan menengah meskipun
persaingan cukup ketat. Maka dari itu, diperlukan
strategi dan perencanaan yang matang dalam
menentukan wilayah pemasaran produk usaha
mikro dan menengah. Langkah-langkah yang perlu
dilakukan dalam memetakan wilayah pemasaran
produk diantaranya:
a. Menentukan target pasar yang diinginkan.
b. Mengklasifikasikan
atau
menentukan
peringkat dari masing-masing target wilayah
pasar.
c. Memberikan penguasaan wilayah dengan
menunjuk penanggung jawab yang berperan
memegang kendali atas pemasaran wilayah
yang telah ditentukan masing-masing.
d. Melakukan evaluasi secara berkala aats
pencapaian target dari masing-masing wilayah
pemasaran yang telah dipetakan sebelumnya.
Selanjutnya pada materi sesi yang ketiga
mengenai tata cara pengurusan ijin usaha P-IRT,
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Dari uraian yang yang telah dijelaskan, saran untuk
kegiatan pengabdian masyarakat ini, sebagai berikt:
1. Setelah diadakannya kegiatan pengabdian
masyarakat ini, warga masyarakat kampung
sawahan perlu melakukan penerapan prinsip
manajemen pengelolaan usaha secara konsisten
sehingga akan berdampak pada kelangsungan
umur usaha.
2. Setelah diadakannya kegiatan pengabdian
masyarakat ini, warga masyarakat kampung
sawahan perlu melakukan perencanaan strategi
dan mulai melakukan pemetaan wilayah
sebaran pemasaran produk sehingga akan dapat
tercapai target penjualan sesuai yang
diharapkan.
3. Setelah diadakannya kegiatan pengabdian
masyarakat ini, warga masyarakat kampung
sawahan perlu segera melakukan pengurusan
perijinan usaha sebagai legalitas usaha serta
meningkatkan nilai jual produknya.
4. Diperlukan mentoring dan evaluasi secara
berkala sehingga dapat mengukur
dan
menganalisis kestabilan usaha.

peserta diberikan pemahaman dan pengarahan ke
dinas kesehatan wilayah Bantul untuk mengisi
formulir dan memberikan sampel produk serta
melengkapi persyaratan administrasi yang diminta
oleh instansi tersebut. Diakhir kegiatan, tim
memberikan bantuan alat sealer plastik dan bantuan
bahan produksi untuk menunjang kegiatan
produksi, dokumentasi kegiatan berikut dibawah
ini.

Ucapan Terimakasih
Kegiatan pengabdian masyarakat ini jauh dari kata
sempurna, oleh karenanya penulis berharap
masukan, saran, dan kritik sebagai evaluasi
perbaikan dalam kegiatan pengabdian masyarakat
berikutnya. Penulis juga mengucapkan terimakasih
Direktorat Pengabdian Masyarakat Universitas
Amikom Yogyakarta yang telah memberikan
bantuan pendanaan atas kegiatan ini sehingga
kegiatan pengabdian masyarakat dosen serta kepada
seluruh pihak yang telah ikut serta membantu
pelaksanaan kegiatan ini sehingga kegiatan dapat
terlaksana dengan lancar.

Gambar 4.6
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4. KESIMPULAN
Berdasarkan dari uraian hasil pelaksanaan kegiatan
pengabdian masyarakat dosen pada bab sebelumnya,
maka kesimpulan dari hasil kegiatan tersebut kami
sampaikan sebagai berikut:
1. Dengan diadakannya kegiatan pengabdian
masyarakat ini, warga masyarakat kampung
sawahan
memiliki
pemahaman
tentang
bagaimana
melaksanakan
manajemen
pengelolaan usaha yang baik dan benar melalui
beberapa analisis baik analaiais lingkungan
internal maupun analisis lingkungan eksternal
sehingga usaha dapat bertahan dalam jangka
waktu yang lama.
2. Dengan diadakannya kegiatan pengabdian
masyarakat ini, warga masyarakat kampung
sawahan mendapatkan peningkatan pemahaman
tentang pemetaan wilayah sebaran pemasaran
produk baik di lingkup regional wilayah
provinsi DIY maupun lingkup nasional,
sehingga warga masyarakat mulai dapat
melakukan perencanaan pemetaan wilayah
sebaran hasil produksi.
3. Dengan
adanya
kegiatan
pengabdian
masyarakat ini, warga masyarakat kampung
sawahan
memiliki
pemahaman
tentang
pentingnya pengurusan perijinan usaha dan
mengetahu langkah-langkah maupun tata cara
dalam pengurusan perijinan dan legalitas usaha
sehingga dapat meningkatkan nilai jual produk
yang dihasilkan dan akan dijual di pasaran.

Daftar Pustaka
[1] Hadari Nawawi, 1989, Organisasi Sekolah dan
Pengelolaan Kelas, cet Ke-3, hal. 31, PT.
Tema Baru, Jakarta
[2] Muhammad, 2004, Manajemen Dana Bank Syariah,
cet. Ke-1, h.14, Ekunisia, Yogyakarta
[3] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan
Pengembangan
Bahasa,
Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, Kamus
Besar Bahasa Indonesia, cet. Ke-4, h. 441,
Balai Pustaka, Jakarta
[4] https://umkmjogja.com/prosedur-pengurusan-ijin-pirt.html
[5] Ay Ling, 2013, Pengelolaan dan Pengembangan
Usaha Pada Usaha Mikro Kecil Menengah,
Jurnal AGORA Vol 1 No.1, Surabaya
[6] Bps.go.id
.

144

