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ABSTRACT
Batu Tourism City is already well-known by foreign and domestic tourists, with nature and artificial
tourism very popular. In order to support the Batu City government program, it has encouraged the
desire of the Pendem Village government to create the concept of "Halal Traveling Pendem Village"
which will maximize various potentials such as gamelan handicraft, poor batik handicraft, a salted
egg producer, chicken fattening, and outbound tourism. The main partners in this service are the
Pendem village government because they will initiate business groups in the village to develop more
advanced. To support the pioneering of the Tourism Village, it is necessary to strengthen the
foundation of community preparedness first. One that will start is the family, the Pendem community
is still weak in financial management so training is needed on how to plan financial and simple
bookkeeping for housewives grouped in PKK mothers. The implementation of community service
activities in Pendem Village, Junrejo District, Batu City has been going well and smoothly. The
activities can be concluded in detail as follows: Training and financial planning assistance to
housewives has been going well and smoothly and can increase awareness and understanding of the
importance of financial management. Training and facilitation of simple bookkeeping for housewives
have been going well and smoothly and can improve the preparation and management of finances so
that it can be applied practically in the family. Providing examples of writing financial planning and
simple bookkeeping has been done as a form of practical benefits for housewives to start compiling
flow finance for families. Responsible for the Center for Economic Development, Business, and
Entrepreneurship, Faculty of Economics and Business – UMM.
Keywords: Housewife, financial planning, simple bookkeeping.

ABSTRAK
Kota Wisata Batu sudah dikenal baik oleh wisatawan luar dan dalam negeri, dengan wisata
alam dan wisata buatan sangat digemari. Dalam rangka menunjang program pemerintah
Kota Batu maka mendorong keinginan pemerintah Desa Pendem untuk membuat konsep
“Halal Travelling Pendem Village“ yang akan memaksimalkan berbagai macam potensi
seperti kerajinan gamelan, kerajinan batik malangan, penghasil telur asin, penggemukan
ayam, dan wisata outbond. Adapun yang menjadi mitra dalam pengabdian ini yang utama
adalah pemerintah Desa Pendem karena mereka yang akan menginisiasi kelompokkelompok usaha di desa tersebut untuk berkembang lebih maju. Untuk menunjang
perintisan Desa Wisata ini, maka perlu diperkuat pondasi kesiapan dari masyarakat terlebih
dahulu. Salah satu yang akan dimulai adalah keluarga, masyarakat Pendem masih lemah
dalam pengelolaan keuangan sehingga diperlukan pelatihan bagaimana perencanaan
keuangan dan pembukuan sederhana bagi ibu-ibu rumah tangga yang dikelompokkan dalam
ibu PKK. Pelaksanaan kegiatan pengabdian di Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu
telah berjalan dengan baik dan lancar. Secara terperinci kegiatan tersebut dapat disimpulkan
sebagai berikut: Pelatihan dan pendampingan perencanaan keuangan pada ibu rumah
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tangga telah berjalan dengan baik dan lancar serta dapat meningkatkan kesadaran dan
pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan keuangan. Pelatihan dan pendampingan
pembukuan sederhana pada ibu rumah tangga telah berjalan dengan baik dan lancar serta
dapat meningkatkan penyusunan dan pengelolaan keuangan sehingga dapat diterapkan
praktis dalam keluarga Pemberian contoh penulisan perencanaan keuangan dan pembukuan
sederhana telah dilakukan sebagai bentuk manfaat praktis bagi ibu rumah tangga untuk
mulai menyusun aliran keuangan bagi keluarga. Penanggung jawab Pusat Pengembangan
Ekonomi, Bisnis dan Kewirausahaan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis –UMM.
Kata Kunci : Ibu rumah tangga, perencanaan keuangan, pembukuan sederhana.
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PENDAHULUAN
Kebutuhan dasar masyarakat Desa Pendem
yang meliputi kebutuhan fisik, non fisik dan
sosial dapat terpenuhi meskipun secara
kualitas antara masyarakat yang satu
dengan masyarakat yang lain berbeda.
Pemerintah
berupaya
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat setempat melalui
pembangunan bidang fisik dan non fisik.
Pembangunan bidang fisik meliputi: 1)
Pembuatan Trotoar. 2) Pembuatan TPS
(Tempat
Pembuangan
Sampah)
3)
Pelengsengan sungai. Pembangunan bidang
non fisik meliputi: 1) Bidang Sosial 2)
Bidang Ekonomi 3) Bidang Budaya. Dari
pelaksanaan program-program tersebut
diatas
tidak
sepenuhnya
dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat
setempat, hal ini dikarenakan tingkat
pemahaman masyarakat terhadap financial
planning dan pembukuan sederhana yang
masih rendah, sehingga menghambat
peningkatan kualitas kehidupan keluarga.
Pemahaman terhadap financial planning
akan membuka pemikiran bagi ibu rumah
tangga, dengan mengetahui manfaat maka
akan merubah sedikit kebiasaan bagi ibu
untuk mengelola keuangan secara stabil
sehingga pengetahuan akan berkembang
dan akan membawa perubahan yang lebih
maju. Salah satu hal yang akan dilakukan
oleh Tim pengabdian dari Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Malang ini adalah membantu memberikan
pelatihan dan memberikan contoh bagi ibu

rumah tangga sebagai lingkungan terkecil
dalam masyarakat untuk membuat financial
planning dan pembukuan sederhana untuk
mengelola dan merencanakan keuangan
bagi keluarga.
Masalah yang dihadapi ibu rumah tangga
adalah mereka kurang bisa merencanakan
dan
mengelola
keuangan,
mereka
menggunakan
keuangannya
secara
tradisional. Tidak ada penulisan bagaimana
uang masuk dan uang keluar sehingga
setiap akhir bulan uang tidak terkontrol
penggunaannya. Masalah yang dihadapi ibuibu tersebut mendorong tim pengabdian
untuk membantu merencanakan keuangan
dan melakukan pembukuan sederhana
sebagai sarana untuk meningkatkan terah
hidup dan perekonomian keluarga. Oleh
karena itu tim pengabdian masyarakat
prodi manajemen akan difokuskan pada
Pelatihan
financial
planning
dan
pembukuan sederhana di Desa Pendem
Kecamatan Junrejo Kota Batu.
Berdasarkan gambaran tentang analisis
diatas, maka dapat diambil beberapa
permasalahan
sebagai
berikut
:Keterampilan manajerial ibu rumah tangga
masih
perlu
ditingkatkan
untuk
menciptakan
kesadaran
mengenai
pentingnya perencanaan keuangan dan
pembuatan pembukuan sederhana. Masih
rendahnya pengetahuan dan praktek
membuat perencanaan keuangan dan
pembukuan sederhana bagi ibu rumah
tangga untuk meningkatkan perekonomian
dan keuangan keluarga.
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Mengingat masalah yang dihadapi dan
harapan dapat diselesaikan bersama Tim
Pengabdian
dari
Universitas
Muhammadiyah Malang, sangat perlu dibuat
skala prioritas penyelesaiannya. Adapun
secara terperinci dapat diurutka sesuai
urgensinya sebagai berikut :
Pemberdayaan manajemen sumberdaya
manusia untuk menumbuhkan kesadaran
pentingnya pengelolaan keuangan pada ibu
rumah tangga di Desa Pendem Kecamatan
Junrejo
Kota
Batu.
Pendampingan
pembuatan perencanaan keuangan dan
penulisan pembukuan sederhana bagi ibu
rumah tangga di Desa Pendem Kecamatan
Junrejo Kota Batu.
Manfaat dengan adanya pengabdian di
Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu
ini antara lain :Terlaksananya program Tri
Dharma Perguruan Tingi melalui kerjasama
pendampingan manajemen dalam program
pengabdian. Meningkatkan kerjasama yang
baik
dan
sinergis
dalam
upaya
meningkatkan pendidikan di masyarakat.
Membantu masyarakat desa dalam rangka
meningkatkan pendidikan dan pengetahuan
masyarakat melalui pelatihan pengelolaan
keuangan tersebut.

MATERI DAN METODE
Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan
dengan metode penyuluhan, pelatihan dan
Tabel 1. Pembukuan Sederhana
Khalayak Sasaran dan Partisipasi Mitra
Melihat

kondisi

serta

kemampuan

pendampingan.
Penyuluhan
dilakukan
untuk memberikan pengetahuan dan
pemahaman tentang pengelolaan keuangan
bagi keluarga. Pelatihan dilakukan untuk
memberikan pengalaman praktis dengan
cara memberikan contoh kepada ibu rumah
tangga bagaimana membuat perencanaan
keuangan dan pembukuan sederhana.
Pendampingan dilakukan dengan cara
memberikan pengarahan, komunikasi dan
penulisan perencanaan keuangan dan
pembukuan bagi masing-masing ibu rumah
tangga sehingga bisa dilaksanakan bagi
keluarga.
Adapun langkah-langkah yang ditempuh,
pertama adalah melakukan kunjungan guna
memastikan
program
yang
akan
dilaksanakan dan identifikasi kebutuhan
kegiatan yang akan dilaksanakan. Kedua,
memberikan
pelatihan
bagaimana
menyusun perencanaan keuangan dan
pembukuan sederhana yang dilakukan oleh
Tim Pengabdian FEB UMM dan dilengkapi
dengan pemberian materi dari tim ahli yang
berasal dari Bhineka Life Insurance yang
memberikan tambahan materi mengenai
perencanaan keuangan. Ketiga adalah
pelaksanaan
program
pendampingan
bagaimana
membuat
dan
menulis
perencanaan keuangan dan pembukuan
sederhana sehingga bisa dilaksanakan
didalam keluarga. Secara rinci dijelaskan
dalam tabel dibawah ini.

sumberdaya yang ada dibuatlah program
kegiatan pengabdian yang dirancang seperti
gambar diatas. Dalam program pengabdian

METODE

PENYULUHAN

PELATIHAN

PENDAMPINGAN

MONITORING

EVALUASI

Sasaran

Ibu Rumah Tangga

Ibu Rumah Tangga

Ibu Rumah Tangga

Ibu Rumah Tangga

Pemerintah
Desa

Jumlah

50 Orang

50 Orang

50 Orang

50 Orang

Tempat

Aula Desa

Aula Desa

Aula Desa

Aula Desa

Sekretaris
Desa
Aula Desa

Waktu

Minggu Pertama

Minggu Kedua

Minggu Ketiga

Minggu Ke empat

Materi

Pemahaman
dan
pengetahuan
Pernc
keuangan dan pembukuan
sederhana

Pembuatan
contoh
perenc keuangan dan
pembukuan sederhana

Penyusunan
perenc
keuangan
dan
pembukuan sederhana

Kunjungan, diskusi
dan Tanya jawab

Fasilitator

Tim

Tim

Tim

Tim

Minggu
Berikutnya
Saran
dan
progress
kemajuan
Tim
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dapat dibedakan dua program yang dapat
dikembangkan di Desa Pendem Kecamatan
Junrejo Kota Batu yaitu Pelatihan
Perencanaan keuangan dan pembukuan
sederhana dan pendampingan penyusunan
perencanaan keuangan dan pembukuan
sederhana pada ibu rumah tangga. Hasil
kegiatan
pelatihan
adalah
adanya
pengetahuan dan peningkatan kesadaran
mengenai
pentingnya
perencanaan
keuangan dan pembukuan sederhana.
Sedangkan hasil kegiatan pendampingan
adalah
adanya
pembuatan
contoh
perencanaan keuangan dan pembukuan
sederhana. Dengan demikian luaran yang
berupa penyusunan perencanaan keuangan
dan pembuatan pembukuan sederhana
dapat langsung dilaksanakan dan dapat
diaplikasikan bagi ibu rumah tangga
didalam keluarga.
Partisipasi
mitra
dalam
kegiatan
pengabdian adalah sebagai pelaku pelatihan
tersebut, setelah mengikuti pelatihan
diharapkan adanya sikap dan perilaku kea
rah yang lebih baik. Dengan demikian mitra
dapat memahami pentingnya pengelolaan
keuangan dengan recana yang lebih
terstruktur sehingga keuangan dalam
keluarga lebih terjamin.
Hubungan mitra dan tim pengabdian
adalah
hubungan
konsultatif
dan
pendampingan, tim pengabdian secara
praktis dapat memotivasi ibu rumah tangga
agar dapat berperan aktif untuk dapat
mengatur dan mengelola keuangannya.
Solusi yang Ditawarkan dan Materi
Untuk mencapai tujuan kegiatan dan
luaran perlu dilakukan berbagai kegiatan
yang disesuaikan dengan kebutuhan.
Adapun secara terperinci solusi yang
ditawarkan antara lain :
Kegiatan Pelatihan
Memberikan pengetahuan dan pemahaman
mengenai
pentingnya
perencanaan
keuangan dan pembukuan sederhana guna
memotivasi ibu rumah tangga dalam
mengelola keuangan keluarga; Membangun
semangat bagi ibu rumah tangga untuk
mulai bergerak kearah yang lebih baik.
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Kegiatan Pendampingan
Mendampingi cara membuat perencanaan
keuangan; Mendampingi cara menyusun
pembukuan sederhana; Membuat contoh
perencanaan keuangan dan pembukuan
sederhana.
Tabel 2. Jadwal logbook
Jadwal

Materi

Pemateri

Pertemuan
Awal
Minggu ke
1

Perizinan dan
sosialisasi
program

Pertemuan
Kedua
Minggu ke
2

Pelatihan dan
Pendampingan

Pertemuan
Ketiga
Minggu ke
3

Pelatihan dan
Pendampingan

Pertemuan
Keempat
Minggu ke
4

Monitoring dan
Evaluasi

Dr. Marsudi,
MM.
R. Iqbal
Robbie,
SE.MM.
Dr. Marsudi,
MM.
R. Iqbal
Robbie,
SE.MM.
Dr. Marsudi,
MM.
R. Iqbal
Robbie,
SE.MM.
Tim
Pengabdian

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelatihan yang sudah berjalan dengan
lancar akan mewujudkan suatu administrasi
yang baik. Ada perencanaan kegiatan,
pelaksanaan
dan
monitoring
serta
komunikasi mengenai evaluasi hasil
kegiatan. Hal yang penting adalah kegiatan
tersebut harus terdokumentasi dengan baik
disertai dengan adanya berita acara pada
setiap kegiatan. Pelatihan yang dilakukan
oleh Tim Pengabdian FEB UMM dan tim ahli
dari pihak eksternal sudah dilaksanakan
dengan baik. Tetapi perlu dilakukan
pendampingan lanjutan untuk menjadikan
budaya yang baik khususnya bagi ibu rumah
tangga untuk konsisten dalam mengelola
keuangan bagi keluarga.
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Pendampingan yang dilakukan secara
sekitar. Pelatihan perencanaan keuangan
intensif dan komunikatif baik secara
dan pembukuan sederhana ini akan
langsung atau melalui kunjungan akan
menimbulkan semangat bagi ibu rumah
menjadi sangat efektif, rutinitas pertemuan
tangga untuk memahami manfaat mengelola
selanjutnya dengan pihak Pemerintah Desa
keuangan sehingga meningkatkan kualitas
akan menjadi mediator untuk memonitor
keuangan keluarga demi mewujudkan
bagaimana efektifitas dan manffat yang
perintisan Desa Wisata “Halal Travelling
dirasakan oleh ibu-ibu rumah tangga
Pendem Village“.
PROGRAM
HASIL PROGRAM
TARGET/LUARAN
Pelatihan Perenc
keu dan
Pembukuan
sederhana

Pendampingan
Perenc keu dan
Pembukuan
sederhana

Peningkatan
kesadaran pentingnya
perenc keu dan
pembukuan
sederhana

Pembuatan contoh
perenc keu dan
pembukuan
sederhana

KESIMPULAN
Pelaksanaan kegiatan pengabdian di Desa
Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu telah
berjalan dengan baik dan lancar. Secara
terperinci
kegiatan
tersebut
dapat
disimpulkan sebagai berikut :Pelatihan dan
pendampingan perencanaan keuangan pada
ibu rumah tangga telah berjalan dengan
baik dan lancar serta dapat meningkatkan
kesadaran dan pemahaman mengenai
pentingnya pengelolaan keuangan.
Pelatihan dan pendampingan pembukuan
sederhana pada ibu rumah tangga telah
berjalan dengan baik dan lancar serta dapat
meningkatkan penyusunan dan pengelolaan
keuangan sehingga dapat diterapkan praktis
dalam keluarga.
Pemberian contoh penulisan perencanaan
keuangan dan pembukuan sederhana telah
dilakukan sebagai bentuk manfaat praktis
bagi ibu rumah tangga untuk mulai
menyusun aliran keuangan bagi keluarga.

Penyusunan
Perenc keu
dan
pembukuan
sederhana
bagi ibu
rumah
tangga

Silaturrahmi dan
Kerjasama antara FEB
UMM dengan
Pemerintah Desa
SARAN
Untuk merealisasikan apa yang menjadi
harapan Pemerintah Desa sebagai bagian
dari Musrenbangdes bagi pengembangan
dan pemberdayaan ibu rumah tangga Desa
Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu maka
dapat disarankan sebagai berikut: Masih
perlu ditingkatkan kerjasama antara mitra
dengan berbagai pihak khususnya sebagai
sarana untuk selalu melatih perencanaan
keuangan yang baik Kegiatan pelatihan dan
pendampingan ini masih perlu dilanjutkan
dengan lebih menitik beratkan pada proses
yang berkesinambungan seperti ada
tabungan desa yang bermanfaat bagi
seluruh masyarakat.
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