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Abstract — Pelaku usaha pada umumnya hanya melakukan 

pencatatan akuntansi sederhana berupa pemasukan dan 

pengeluaran, bahkan ada yang tidak mencatat sama sekali. 

Akibatnya adalah tidak menggambarkan kondisi keuangan usaha 

yang sesungguhnya. Banyak pelaku usaha yang tidak bertahan 

lama di Kelurahan Sawah Baru dan sekitarnya dikarenakan 

pengelolaan keuangan yang tidak tepat. Pengelolaan keuangan 

yang tidak tepat akan berdampak pada usahanya tersebut akan 

mengalami kerugian. Oleh karena itu pengelolaan keuangan 

menggunakan akuntansi adalah hal yang sangat diperlukan sebagai 

solusi masalah keuangan usaha. Tujuan yang hendak dicapai dalam 

kegiatan Pengabdian Masyarakat Prodi Akuntansi Universitas 

Pembangunan Jaya adalah agar para pelaku usaha dapat melakukan 

pencatatan keuangan yang baik. Metode pelaksanaan kegiatan 

yang dilakukan adalah memberikan pelatihan pencatatan akuntansi 

keuangan bagi usahanya masing-masing dan melakukan 

pendampingan langsung kepada para pelaku usaha agar dalam 

menjalankan usahanya tersebut dapat berjalan dengan lancar dan 

dapat berkelanjutan didalam usahanya tersebut. 

 

Keywords— Pelaku usaha, pencatatan, akuntansi, keuangan 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di 

Indonesia merupakan Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM) di Indonesia merupakan salah satu soko guru 

perekonomian Indonesia selain koperasi. Hal ini dapat 

terlihat dari bukti nyata bahwa sebagian besar UMKM di 

Indonesia tidak menghadapi krisis di tengah-tengah krisis 

global pada tahun 2008 lalu. Perkembangan jumlah UMKM 

dari tahun ke tahun semakin bertambah. Perkembangan 

UMKM baru terlihat dari sisi jumlahnya saja. Secara umum, 

khususnya dalam aspek keuangan, hanya sedikit UMKM 

yang mengalami perkembangan dalam hal kinerja 

keuangannya. Hal ini tak lepas dari ketidaksadaran pelaku 

UMKM terhadap pentingnya pengelolaan keuangan 

perusahaan. Cikal bakal UMKM bermula dari para pelaku 

usaha. 

Pengelolaan keuangan menjadi salah satu aspek 

penting bagi kemajuan perusahaan. Pengelolaan keuangan 

dapat dilakukan melalui akuntansi. Akuntansi merupakan 

proses sistematis untuk menghasilkan informasi keuangan 

yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bagi 

penggunanya. Sepanjang pelaku usaha masih menggunakan 

uang sebagai alat tukarnya, akuntansi sangat dibutuhkan 

oleh pelaku usaha. Akuntansi akan memberikan beberapa 

manfaat bagi pelaku usaha, antara lain :  

a. Pelaku usaha dapat mengetahui kinerja keuangan 

perusahaan,  

b. Pelaku usaha dapat mengetahui, memilah, dan 

membedakan harta perusahaan dan harta pemilik,  

c. Pelaku usaha dapat mengetahui posisi dana baik 

sumber maupun penggunaannya,  

d. Pelaku usaha dapat membuat anggaran yang tepat,  

e. Pelaku usaha dapat menghitung pajak 

 

Melihat manfaat yang dihasilkan akuntansi, pelaku 

usaha seharusnya sadar bahwa akuntansi penting bagi 

perusahaan mereka. Penggunaan akuntansi dapat 

mendukung kemajuan pelaku usaha khususnya dalam hal 

keuangan. Peningkatan laba juga dapat direncanakan dengan 

menggunakan akuntansi. Dengan tingkat laba yang semakin 

meningkat, perkembangan UMKM akan menjadi lebih baik 

sehingga UMKM akan benar-benar menjadi salah satu 

solusi bagi masalah perekonomian di Indonesia. Namun, 

masih banyak UMKM yang belum menggunakan akuntansi 

dalam menunjang kegiatan bisnisnya. Alasan pelaku 

UMKM tidak menggunakan akuntansi antara lain adalah 

akuntansi dianggap sesuatu yang sulit dan tidak penting. 

Pelaku UMKM merasa kesulitan jika harus 

menggunakan akuntansi dalam kegiatan bisnisnya. Hal ini 

dikarenakan tidak adanya pedoman atau buku yang dapat  

dijadikan referensi untuk belajar mengelola keuangan 

UMKM. Buku-buku yang beredar saat ini memang belum 

ada yang fokus pada pengelolaan keuangan UMKM. 

Banyak permasalahan di UMKM yang berkaitan dengan 

aspek keuangan antara lain perkembangan perusahaan tidak 

signifikan, kinerja keuangan tidak terlihat, laba perusahaan 

sulit meningkat, ketidakmampuan dan ketidakmauan 

sumber daya untuk menggunakan akuntansi dan lain-lain. 

Dari berbagai masalah tersebut, yang menjadi masalah 
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utama adalah ketidakmampuan dan ketidakmauan  pelaku 

UMKM untuk menggunakan akuntansi dalam kaitannya 

dengan pengelolaan dana yang mereka miliki.  

Sumber dana dan jenis penggunaan dana harus 

dicatat dengan tepat agar tidak terjadi penyelewengan dan 

ketidakberesan dalam kinerja keuangan usahanya tersebut. 

Jadi, akuntansi sangat penting untuk digunakan dalam setiap 

kegiatan usaha dalam UMKM sehingga pelaku UMKM 

harus dapat melakukan dan melalui berbagai tahapan dalam 

akuntansi dari input sampai output.   

 

1.2. Permasalahan Mitra 

Kelurahan Sawah Baru dan sekitarnya sebagaimana 

dengan kelurahan yang lainnya memiliki banyak pelaku 

usaha baik yang baru berjalan maupun telah berjalan lama. 

Beberapa masalah yang ditemukan dalam pemahaman dan 

upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan usaha 

mereka khususnya usaha mikro dan usaha kecil, yang 

menyebabkan kurang berkembangnya usaha mikro dan kecil 

di wilayah kelurahan Sawah Baru antara lain minimnya 

pemahaman pelaku UMKM tentang akuntansi. 
Pelaku UMKM pada umumnya hanya melakukan 

pencatatan sederhana berupa pemasukan dan pengeluaran, 

bahkan ada yang tidak mencatat sama sekali. Akibatnya 

adalah tidak menggambarkan kondisi keuangan usaha yang 

sesungguhnya. Banyak UMKM yang tidak bertahan lama di 

Kelurahan Sawah Baru dan sekitarnya dikarenakan 

pengelolaan keuangan yang tidak tepat. Pengelolaan 

keuangan yang tidak tepat juga mengakibatkan penetapan 

harga pokok penjualan yang ditetapkan tidak tepat. 

Dampaknya adalah usahanya tersebut akan mengalami 

kerugian dan mengakibatkan kebangkrutan. Oleh karena itu 

pengelolaan keuangan menggunakan akuntansi adalah hal 

yang sangat diperlukan sebagai solusi masalah manajemen 

keuangan usaha. 

Beberapa pelaku UMKM mengatakan bahwa tanpa 

akuntansi pun perusahaan tetap berjalan lancar dan selalu 

memperoleh laba. Banyak pelaku UMKM merasa bahwa 

perusahaan mereka berjalan normal namun sebenarnya 

UMKM tersebut tidak mengalami perkembangan. Ketika 

mereka mendapatkan pertanyaan mengenai laba yang 

didapatkan setiap periode, mereka tidak bisa menunjukkan 

dengan nominal angka melainkan dengan aset berwujud 

seperti tanah, rumah, atau kendaraan. Lebih lanjut, aset 

tersebut didapatkan tidak hanya dengan dana perusahaan 

tetapi terkadang ditambah dengan harta pribadi. Aset 

tersebut terkadang juga bukan digunakan untuk usaha 

namun digunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak 

terdapat pencatatan ataupun pemisahan di antara keduanya. 

Hal ini menyebabkan perkembangan perusahaan khususnya 

dalam hal kinerja keuangan tidak dapat diketahui secara 

jelas.  

 

II. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN 

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini diberikan kepada 

para pelaku usaha di wilayah Kelurahan Sawah Baru 

Kecamatan Ciputat Tangerang Selatan Banten dalam bentuk 

Pelatihan dan Pendampingan. Secara substansi kegiatan ini 

selain memberikan dasar-dasar pengetahuan dalam 

mengelola akuntansi keuangan dalam menjalankan usaha 

serta proses pendampingan sehingga mitra dapat membuat 

laporan keuangan yang baik untuk kegiatan usahanya 

tersebut. Adapun metode yang dilakukan dalam pelaksanaan 

pengabdian masyarakat ini adalah : 
 

a. Ceramah 

Metode yang digunakan untuk memberikan 

pengetahuan dan pemahaman mengenai pengelolaan 

keuangan melalui metode ceramah. Materi yang 

disampaikan dalam ceramah ini dimulai dengan 

memperkenalkan tentang peran pelaku usaha dalam hal 

ini UMKM bagi perekonomian Indonesia. Hal ini 

untuk membuka wawasan para pelaku usaha bahwa 

mereka mempunyai peran penting dalam peningkatan 

pembangunan disamping untuk meningkatkan 

kesejahteraan masing-masing mitra dan dalam 

peningkatan kesejahteraan keluarganya.  

Materi yang kedua peserta diberikan gambaran 

umum tentang pencatatan akuntansi keuangan untuk 

mengelola usahanya tersebut dengan menggunakan 

akuntansi sederhana. Peserta diberikan pemahaman 

tentang cara mencatat transaksi, lalu memindahkan 

transaksi tersebut dalam masing-masing buku besar 

dan sampai pada akhir pembuatan laporan keuangan 

yang baik. 

 

b. Tutorial 

Peserta diberikan tutorial berupa pencatatan 

akuntansi secara sederhana dalam pengelolaan 

keuangan usaha, bagaimana mencatat penerimaan dari 

hasil usaha, bagaimana mencatat bila terjadi 

pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan untuk usaha. 

Peserta mencoba mencatat transaksi ke dalam jurnal 

dan memposting ke dalam buku besar dan menjadi 

sebuah laporan keuangan sederhana. Kegiatan ini 

dibagi dengan beberapa kelompok pelaku usaha 

didampingin oleh dosen dan mahasiswa. 

 

c. Diskusi 

Peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk 

mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan 

penyusunan laporan keuangan yang selama ini mereka 

hadapi. Kegiatan ini dilakukan bersamaan dengan saat 

tutorial, dimana peserta diberi kesempatan mencoba 

menyelesaikan satu contoh kasus transaksi dan 

mencatatnya ke dalam jurnal dan membuat laporan 

keuangan sederhana. 
. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini diberikan 

kepada para pelaku usaha di wilayah Kelurahan Sawah 

Baru Kecamatan Ciputat Tangerang Selatan Banten 
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dalam bentuk Pelatihan dan Pendampingan. Sebelumnya 

team pengabdian masyarakat melakukan survey 

kebutuhan apa yang diinginkan oleh mitra pelaku usaha 

tersebut. Team pengabdian masyarakat melakukan 

kunjungan kepada Ibu Maryati yang memiliki warung 

sembako yang telah lebih dari 4 tahun berdagang dan 

Bapak Tajudin sebagai pengusaha pembuat pempek 

Palembang yang telah lebih dari 10 tahun berusaha di 

bidang tersebut.  

 
Gambar 1. FGD dengan pelaku usaha 

 

 

 

 
 

Selanjutnya, setelah melakukan kegiatan wawancara, 

maka tahap kegiatan berikutnya dilaksanakan pada 

tanggal 15 Februari 2019 dengan menggunakan metode 

ceramah yang diselenggarakan bertempat di aula kantor 

Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Tangerang 

Selatan. Pada kegiatan pelatihan ini, peserta yang hadir 

sejumlah 25 orang peserta para pelaku usaha.  

Dari peserta yang hadir didapat data sebagai berikut : 

a. Para pelaku usaha berdasarkan gender 

 

 

 Pelaku usaha di wilayah Kelurahan Sawah Baru 

sebanyak 80% adalah perempuan dan 20% adalah laki-laki. 

Hal ini menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak 

menjadi pelaku usaha. Belum diketahui secara pasti apakah 

karena sebagai kegiatan sambilan saja atau merupakan 

kegiatan utama didalam keluarga mitra peserta kegiatan 

pelatihan pengabdian masyarakat ini. 

 

 

 

 

 

 

b. Para pelaku usaha berdasarkan usia  

 
 

 Pelaku usaha di wilayah Kelurahan Sawah Baru 

rata-rata berusia 36-40 tahun, dan rentang usia 36-50 tahun. 

Hal ini terlihat bahwa usia itu adalah usia produktif. 

Sedangkan pada usia dibawah 36 dan diatas 50 tahun hanya 

terdapat 1 orang dari masing-masing rentang usia. 

 

c. Para pelaku usaha berdasarkan pendidikan 

 

 
 

d. Para pelaku usaha berdasarkan omzet penjualan 
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Sedangkan berdasarkan omzet yang diperoleh oleh 

pelaku usaha di wilayah Kelurahan Sawah Baru masih 

relatif kecil yaitu omzet kurang dari Rp 3.000.000,- 

perbulan sebesar 40%, omzet sebesar Rp 3.000.000,- – Rp 

5.000.000,- per bulan sebesar 40%, dan omzet sebesar                          

Rp 6.000.000,- – Rp 7.000.000,- per bulan sebesar 15%. 

Kesemua mitra masih dibawah omzet Rp 10.000.000,- per 

bulan. 

Kegiatan pelatihan dimulai pukul 13.30 setelah 

menunggu beberapa peserta lain hadir. Setelah peserta 

mengisi questioner dan mengisi sejumlah pertanyaan pada 

lembar pre-test, maka kegiatan pelatihan dimulai. Kegiatan 

diawali dengan Pembukaan oleh Ketua Pelaksana 

Pengabdian Masyarakat yaitu Ibu Fitriyah Nurhidayah, SE, 

M.Si dilanjutkan dengan sambutan oleh Kepala Program 

Studi, Ibu Sila Ninin Wisnantiasri, SE, M.Si. dan 

selanjutnya penyampaian materi pelatihan. 

 

a. Ceramah 

Metode yang digunakan untuk memberikan pengetahuan 

dan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan 

melalui metode ceramah. Materi yang disampaikan 

dalam ceramah ini dimulai dengan memperkenalkan 

tentang peran pelaku usaha dalam hal ini UMKM bagi 

perekonomian Indonesia.  

Materi yang kedua peserta diberikan gambaran umum 

tentang pencatatan akuntansi keuangan untuk mengelola 

usahanya tersebut dengan menggunakan akuntansi 

sederhana. Peserta diberikan pemahaman tentang cara 

mencatat transaksi, lalu memindahkan transaksi tersebut 

dalam masing-masing buku besar dan sampai pada akhir 

pembuatan laporan keuangan yang baik. 

Sebelum kegiatan pelatihan dimulai, peserta diberikan 

pretes seputar pengetahuan akuntansi, dan berikut ini 

adalah hasil pretest tersebut : 

                             

Tabel 2. Data Responden peserta pelatihan 

 

No Nama Usaha 
Nilai 

pre-test 

1 Amalia Kuliner 85 

2 Marnih Makanan 20 

3 Selvia Catering dan Snack 60 

4 R. H. Agung Kuliner 55 

5 Rindang Warung makan 30 

6 Ike Suntika Dapur Nastiti (Kuliner) 0 

7 

Neneng 

Maisaroh Kuliner 0 

8 Ervince Snack 60 

9 Juanita Sambal Roa 50 

10 Muhidin Kuliner 20 

11 Depi seblak 60 

12 Lanjar Fashion 65 

13 Mardiyah Kering kentang 0 

14 Marmilah Snack 30 

15 Evi Pawon Djawo 50 

16 Hari yanti Frozen food & fashion 35 

        

  Nilai terendah 0   

  Nilai tertinggi 85   

  Rata-rata 38,75   

 
 

Gambar 2. Pelatihan Akuntansi Keuangan dengan 

metode Ceramah 

   
 

 

b. Tutorial 

Peserta diberikan tutorial berupa pencatatan 

akuntansi secara sederhana dalam pengelolaan 

keuangan usaha, bagaimana mencatat penerimaan 

dari hasil usaha, bagaimana mencatat bila terjadi 

pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan untuk 

usaha. Peserta mencoba mencatat transaksi ke 

dalam jurnal dan memposting ke dalam buku besar 

dan menjadi sebuah laporan keuangan sederhana. 

Kegiatan ini dibagi dengan beberapa kelompok 

pelaku usaha didampingin oleh dosen dan 

mahasiswa. Dari kegiatan tutorial ini, terlihat 

antusias peserta untuk berusaha mencatat setiap 

transaksi dengan baik. Tidak hanya pesertanya 

yang antusias tetapi dosen dan mahasiswa pun 

dengan penuh kesabaran membimbing pengerjaan 

studi kasus yang diberikan, karena diantara peserta 

tidak semuanya mengenal pencatatan akuntansi. 

 
Gambar 3. Pelatihan Akuntansi Keuangan dengan 

metode Tutorial 

 
 

c. Diskusi 
Peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk 

mendiskusikan permasalahan yang berkaitan 

dengan penyusunan laporan keuangan yang selama 

ini mereka hadapi. Kegiatan ini dilakukan 

bersamaan dengan saat tutorial, dimana peserta 
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diberi kesempatan mencoba menyelesaikan satu 

contoh kasus transaksi dan mencatatnya ke dalam 

jurnal dan membuat laporan keuangan sederhana. 

Dari hasil diskusi ini banyak diantara peserta yang 

merasa senang dengan kegiatan pencatatan ini dan 

ingin segera mempraktekkannya di tempat 

usahanya masing-masing. 
      

IV. KESIMPULAN 

     Program studi Akuntansi telah melaksanakan kegiatan 

pengabdian masyarakat IPTEK bagi Masyarakat (IbM). 

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan atas dasar 

kepedulian Universitas Pembangunan Jaya terhadap 

masyarakat sekitar, terutama bagi kalangan wirausaha.  

Pelaku usaha di wilayah Kelurahan Sawah Baru pada 

umumnya hanya melakukan pencatatan akuntansi sederhana 

berupa pemasukan dan pengeluaran, bahkan ada yang tidak 

mencatat sama sekali. Akibatnya adalah tidak 

menggambarkan kondisi keuangan usaha yang 

sesungguhnya. Banyak pelaku usaha yang tidak bertahan 

lama di Kelurahan Sawah Baru dan sekitarnya dikarenakan 

pengelolaan keuangan yang tidak tepat. Pengelolaan 

keuangan yang tidak tepat akan berdampak pada usahanya 

tersebut akan mengalami kerugian. 

Materi yang disampaikan adalah bagaimana 

membuat Laporan Keuangan sebagai salah satu alat evaluasi 

dan proyeksi usaha.  Sebagian besar peserta masih belum 

memahami komponen-komponen dalam Laporan Keuangan. 

Selain itu pengeluaran untuk usaha masih bercampur dengan 

rumah tangga menghasilkan Laporan Keuangan menjadi 

tidak tepat.  Jika informasi tidak tepat, maka keputusan 

bisnis yang diambil juga tidak tepat.  Keputusan bisnis 

penting itu disetujui adalah keputusan dalam menentukan 

harga jual produk, jumlah barang yang dibeli, target 

penjualan, marjin laba yang diinginkan dan lain-lain. 

UCAPAN TERIMA KASIH 

Tim Pengabdian Masyarakat Prodi Akuntansi Universitas 

Pembangunan Jaya mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

Universitas Pembangunan Jaya yang telah mendanai 

kegiatan ini melalui program Hibah Internal. 

2. Masyarakat pelaku usaha di wilayah Kelurahan Sawah 

Baru, Ciputat, Tangerang Selatan. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

[1]  Abdul Halim, 2009, Analisis Kelayakan Investasi Bisnis (Kajian dari 

aspek keuangan), Yogyakarta : Graha Ilmu.  

[2]  Kieso, Weygandt, Warfield, 2010, Financial Accounting, IFRS 1st 
edition, Wisconsin : John Wiley & Sons. 

[3]  Pedoman Pelaksanaan P2M Universitas Pembangunan Jaya, 2016. 

[4]  Redaksi Agromedia, 2010, 40 Peluang Bisnis Makanan dan Minuman, 
Jakarta : Agromedia Pustaka. 

  

  

  

 

 
 

Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4, No. 1              ISSN: 2541-3805

222


