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RINGKASAN
Program Pengabdian ini dilaksanakan di Kelurahan Ajibata Kecamatan Parapat Kabupaten
Simalungun, Sumatera Utara. Sesuai dengan letak wilayah yang sangat strategis dipinggiran
Danau Toba sebagai kota wisata di Sumatera Utara dengan berbagai jenis usaha sangat cocok
dijadikan tempat pengabdian masyarakat. Kehidupan masyarakat kebanyakan dengan membuka
usaha berjualan dengan sasaran para pengunjung dengan tujuan Pulau Samosir. Masyarakat
dengan berbagai jenis usaha berkeinginan untuk membangun usaha dengan harapan pendapatan
akan terus bertambah.
Program Pengabdian ini bertujuan untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai
penilaian baik dan buruknya perilaku atau tindakan manusia dalam ruang dan waktu tertentu,
mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang harmonis, tertib, teratur, damai
dan sejahtera dan mengajak orang bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan
secara otonom. Sebagai kota wisata terkenal di Indonesia yang melekat dengan kawasan Danau
Toba harus dibina dengan etika bisnis maka masyarakat akan menerima umpan balik berupa
nilai tambah. Masyarakat dengan latar belakang ekonomi yang berbeda dan juga pendidikan
yang kurang memadai akan ditemukan perilaku bisnis yang kurang modern.
Di dalam pelaksanaannya, program pengabdian ini memiliki beberapa hambatan antara lain
banyaknya jumlah pengunjung yang datang pada saat pengabdian dilakukan maka perserta yang
ikut sangat minim karena kesibukan keseharian dengan rutinitas yang ada, para peserta yang ikut
dalam pengabdian kebanyakan datang terlambat dan ada yang hanya ikut dalam paruh waktu
karena banyak kesibukan. Masyarakat dengan antusias juga memberikan sanggahan karena
kemungkinan dengan latar belakang pengetahuan dan pendidikan yang berbeda-beda juga
adanya faktor kebehasilan lainnya tetapi tidak terungkap dan dibahas dalam pengabdian. Secara
keseluruhan ada hubungan toleransi dan berbagi pengalaman dengan adanya pengabdian ini.
Pengabdian masyarakat pada para warga Kelurahan Ajibata dilakukan dengan langkahlangkah antara lain : a. Ceramah kepada warga kelurahan Ajibata dengan menyampaikan materi
mengenai etika bisnis. b. Mengarahkan para peserta mampu memahami etika bisnis dengan
menggunakan metode diskusi. c. Peserta pada sesi presentasi diberikan kesempatan dengan
membuat beberapa kelompok kemudian memaparkan hasil diskusi dan diberikan kesempatan
kepada peserta lain untuk memberikan tanggapan.
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