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BAB I PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan salah satu anggota negara-negara G20 yang merupakan kumpulan 

20 negara penghasil PDB terbesar di dunia Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan 

salah satu sektor ekonomi yang berkembang di Indonesia, dan merupakan salah satu soko guru 

perekonomian Indonesia selain Koperasi. Kontribusi sektor UMKM memiliki porsi yang 

signifikan dalam menyumbang jumlah PDB Indonesia. Pada tahun 2017, Kementerian Koperasi 

dan Usaha Kecil dan Menengah mencatat kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 57.08 

persen. Tahun 2018 sebesar 60.34 persen, kontribusi ini meningkat sebesar 3.26 persen 

dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan diprediksi meningkat sebesar 5 persen pada tahun 

2019. Artinya bahwa UMKM memiliki peran yang besar bagi pertumbuhan dan pembangunan 

ekonomi Indonesia. Namun banyak kendala yang dihadapi oleh para pelaku UMKM, seperti 

kendala mengenai produk, pemasaran, keuangan, dan lain-lain. Sehingga UMKM kalah bersaing 

dengan produk impor yang lebih murah. 

UMKM mudah dikelola dan tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar dalam proses 

pendiriannya, sehingga dari tahun ke tahun jumlah UMKM semakin bertambah. Begitu pun 

dengan warga Desa Ciakar RW 04, terutama kaum ibu rumah tangga banyak yang menjalankan 

usaha kecil untuk membantu perekonomian keluarga. Desa Ciakar terletak di Kecamatan 

Panongan, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Kecamatan Panongan mempunyai luas 

wilayah + 3500,94 Ha/35,94 Km2, dan berpenduduk 136.925 orang terdiri dari Laki -Laki 

69.678 dan Perempuan 67.247, dengan kepadatan + 3.810 Jiwa/Ha. Mempunyai wilayah 

Pemerintahan Desa sebanyak 7 Desa 1 Kelurahan, salah satunya adalah Desa Ciakar. 

Untuk membantu perekonomian keluarga, ibu-ibu di RW 04 Desa Ciakar banyak yang 

menjalankan usaha rumahan, diantaranya ada yang menjalankan usaha membuat kerajinan tas, 

sepatu, catering, dan lain-lain. Tetapi masih banyak kendala yang dihadapi oleh ibu-ibu pelaku 

usaha seperti, apakah usaha mereka berkembang ? Berapa laba yang mereka capai ? Bagaimana 

menyusun laporan keuangan ?  Permasalahan ini menjadi tantangan tersendiri, dimana mereka 

selama ini hanya membuat catatan alakadarnya, bahkan ada yang belum memisahkan keuangan 

usaha dan keuangan pribadi. 

Tujuan utama pengabdian pada masyarakat di lingkungan RW 04 Desa Ciakar, 

Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dengan tema “Pelatihan dan 

Pendampingan UMKM dalam Rangka Keberlangsungan Usaha” adalah untuk memberikan 



masukan, pelatihan, dan pendampingan mengenai pembuatan laporan keuangan sederhana untuk 

UMKM. 

 

BAB II SOLUSI DAN TARGET LUARAN 

Program pengabdian pada masyarakat di lingkungan RW 04 Desa Ciakar, Kecamatan 

Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dilaksanakan melalui ceramah, penyuluhan, 

tanya jawab, dan pendampingan langsung pada kelompok ibu-ibu pelaku UMKM tersebut. Hasil 

proses pengabdian pada masyarakat ini diharapkan akan menjadi solusi bagi ibu-ibu pelaku 

UMKM dalam keberlangsungan usahanya. Target luaran dari pengabdian pada masyarakat ini 

adalah : 

1. Memahami pentingnya memisahkan keuangan usaha dengan keuangan pribadi, guna 

keberlangsungan usaha. 

2. Memahami pentingnya pembuatan pelaporan keuangan, dengan mudah dapat mengetahui 

apakah usahanya berkembang, berapa laba yang dicapai, sehingga kemajuan dan 

keberlangsungan usaha dapat terjaga. 

 

BAB III  METODE PELAKSANAAN 

Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan kegiatan pengabdian pada masyarakat di 

lingkungan RW 04 Desa Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten 

ini dilakukan dengan beberapa sesi/langkah berikut ini :  

1. Sesi Ceramah  

Dalam sesi ini, peserta diberikan materi tentang pembuatan laporan keuangan bagi para 

pelaku UMKM. Peserta diberikan pemahaman dan motivasi betapa pentingnya sebuah 

pelaporan keuangan untuk kemajuan dan keberlangsungan usaha. Peserta diberikan 

penjelasan mengenai langkah-langkah dalam penyusunan pembukuan/pelaporan keuangan 

sederhana UMKM. 

2. Sesi Tutorial 

Dalam sesi ini peserta diberikan latihan seberapa besar peserta mengetahui tentang 

pembukuan/pelaporan keuangan, diberikan simulasi praktik dalam penyusunan pelaporan 

keuangan dengan memberikan contoh kasus transaksi-transaksi yang terjadi pada usaha 

sektor UMKM. 



3. Sesi Diskusi / Tanya Jawab. 

Dalam diskusi/Tanya jawab ini, para peserta sangat antusias bertanya mengenai 

permasalahan yang peserta hadapi kaitannya dengan pelaporan keuangan. Sebagian besar 

dari peserta belum mengetahui bagaimana menyusun laporan keuangan untuk UMKM 

mereka. Ada sebagian peserta yang sudah membuat pencatatan tapi masih alakadarnya dan 

mereka masih semaunya mengambil dana dari usaha mereka sehingga sering kali usahanya 

tersendat. Sebagian dari peserta lainnya ada yang masih sama sekali tidak melakukan 

pencatatan keuangan.  

 

BAB IV PEMBAHASAN 

Dalam pelaksanaanya, pengabdian pada masyarakat di lingkungan RW 04 Desa Ciakar, 

Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten ini berjalan dengan lancar. 

1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat tentang pelatihan dan pendampingan 

dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2020 bertempat di Universitas Esa Unggul dan di 

lingkungan RW 04 Desa Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang. 

2. Ceramah 

Pada sesi ceramah ini, peserta diberikan pemahaman mengenai pengertian pelaporan 

keuangan, pentingnya pelaporan keuangan. Peserta diberikam materi tentang tata cara 

penyusunan pembukuan sederhana untuk UMKM, penyusunan tujuh buku dan kegunaan-

kegunaannya dalam pencatatan keuangan. Tujuh buku yang harus disiapkan untuk pecatatan 

transaksi keuangan, diantaranya : Buku Kas, Buku Persediaan Barang, Buku Pembelian, Buku 

Penjualan, Buku Biaya, Buku Utang, dan Buku Piutang. Dengan menyusun tujuh buku 

tersebut, maka laporan keuangan salah satunya, laporan laba rugi dan neraca bisa dilakukan.  

3. Tutorial 

Pada sesi tutorial, peserta diberikan materi contoh-contoh kasus transaksi yang ada di 

UMKM. Selanjutnya dari contoh transaksi-transaksi tersebut dicatat di buku catatan yang 

tepat, apaka harus dicatat di buku kas, atau buku persediaan, dan lain-lain. Sehingga dari buku 

catatan tersebut dapat ditarik laporan keuangan.  

4. Diskusi/ Tanya Jawab 



Pada sesi diskusi, para peserta diberikan waktu untuk bertanya mengenai permasalahan yang 

berkaitan dengan pembukuan/pelaporan keuangan untuk UMKM. Peserta sangat antusias, 

mereka sangat ingin tahu bagaimana membuat catatan laporan keuangan sederhana yang 

gampang mereka pahami dan mereka laksanakan. Dalam sesi ini dijelaskan bagaimana 

membuat catatan laporan keuangan yang sederhana, menjawab semua pertanyaan yang 

peserta ajukan dengan penjelasan yang gampang dimengerti. 

 

BAB V KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat di lingkungan RW 04, Desa 

Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Kegiatan pelatihan dan pendampingan pada para pelaku UMKM berjalan dengan lancar, 

terbukti dengan antusiasme peserta untuk mengikuti pelatihan, dan mereka merasakan 

manfaat dengan adanya pelatihan ini. 

2. Belum terlihat hasil yang signifikan dari para pelaku UMKM, karena waktu yang terbatas. 

 

BAB VI SARAN 

Saran yang dapat diberikan dari hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat ini antara 

lain: 

1. Diperlukan pendampingan yang berkelanjutan untuk melihat perubahan yang signifikan 

dalam penerapan pencatatan pelaporan keuangan untuk kemajuan dan keberlangsungan 

usaha UMKM. 

2. Masih diperlukan pelatihan dan pendampingan dari bidang ilmu lain sesuai yang 

dibutuhkan oleh para pelaku UMKM untuk kemajuan dan keberlangsungan usahanya. 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran: Foto-foto Kegiatan 

 

 

 

 

 



 

 


