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RINGKASAN 

 

UMKM Ayam Geprek Juwara dan Asli Sempol berlokasi di Surabaya tepatnya di 

kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo. Usaha ini berawal dari usaha rumahan 

sehingga masih belum mengenal aspek pemasaran dan belum melakukan pencatatan secara 

sistematis sehingga saat pengajuan kredit pendanaan mengalami kesulitan karena tidak 

memiliki laporan keuangan yang sesuai standar. 

Kegiatan pengabdian masyarakat UMKM Ayam Geprek Juwara ini meliputi dua aspek 

yaitu pelatihan penyusunan laporan keuangan sederhana dan pemasaran. Permasalahan yang 

dihadapi adalah meliputi aspek penyusunan laporann keuangan dan aspek pemasaran. 

Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan metode pendampingan tentang bagaimana menyusun 

laporan keuangan sederhana pada usaha mikro UMKM Ayam Geprek Jawara serta 

pendampingan dalam aspek pemasaran. 

Hasil program pengabdian masyarakat adalah i) Pemilik usaha diberikan pendampingan 

dalam  pembuatan laporan keuangan yang sederhana, sehingga dapat membuat sebuah laporan 

keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengajuan kredit usaha/ KUR ke bank; ii) 

pengrajin diberi pendampingan dalam strategi pemasaran. 

 

Kata Kunci : Laporan keuangan, pemasaran 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

 

1.1.   Analisis Situasi 

Usaha mikro, kecil menengah (UMKM) mempunyai peranan penting dalam 

pertumbuhan ekonomi dan industri suatu negara (Kurnia, Choudrie, 27 Mahbubur, 

& Alzougool, 2015). Pemafaatan teknologi informasi dilakukan oleh UMKM 

umumnya diawali dari proses pemasaran. Menurut hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Kurnia, dkk. (2015) bahwa sektor usaha kecil (UMKM) memanfaatkan 

teknologi pada proses pemasarannya untuk memperluas pangsa pasar atas produk 

yang dijual (Anggraini, 2008; Ayu Puti, 2013; Lestari, 2015; Reza, 2016; 

Triyaningsih, 2012). Pelaku usaha tersebut pun berkeyakinan bahwa dengan 

memanfaatkan teknologi informasi seperti media pemasaran berbasis online dapat 

mewujudkan pertumbuhan dan peningkatan penjualan produk yang dipasarkan 

(Anggraini, 2008; Ayu Puti, 2013). Sehingga pelaku usaha tersebut dapat 

meningkatkan potensi keuntungan yang maksimal (Kurnia dkk., 2015). Namun, 

keuntungan yang maksimal tersebut, tidak serta merta terwujud dengan hanya 

adanya transaksi penjualan produk yang tinggi sebagai akibat bertambah luasnya 

pangsa pasar atas produk yang dijual. Keuntungan usaha yang dilakukan baru dapat 

terlihat jika pelaku UMKM tersebut membuat laporan keuangan sebagai wujud 

pertanggungjawaban pengelolaan suatu badan usaha (Putra, 2018). Sehingga 

diperlukan pelatihan penyusunan laporan keuangan untuk pelaku UMKM. 

Keberhasilan UMKM menjalankan usahanya tidak terlepas dari kemampuan 

UMKM mengelola dana. Ketidakmampuan atau kesalahan pengelolaan dana yang 

dilakukan pemilik meskipun sepele tetapi dapat mengancam keberlangsungan 

UMKM. Pengelolaan dana yang buruk juga berakibat perusahaan tidak dapat 

mencegah, mendeteksi maupun mengoreksi tindak kecurangan yang terjadi di 

perusahaan (Warsono dkk, 2010:8). Beberapa contoh misalnya pelaku UMKM  

sering melakukan kesalahan dengan tidak memisahkan uang hasil usaha dengan 

uang pribadi. Mencampur adukkan dua jenis uang yang seharusnya beda peruntukan 

semacam ini mengakibatkan UMKM tiba-tiba mengalami kekurangan uang tunai 

untuk operasional harian. Contoh lainnya dapat dijumpai ketika pemilik UMKM  

diberikan pertanyaan mengenai laba yang diperoleh dan mereka banyak yang 
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menjawab bukan dengan nominal rupiah tertentu tetapi dengan benda berwujud 

seperti mobil, motor, rumah atau sawah. Wirjono dan Raharjono (2012) menyatakan 

bahwa salah satu masalah yang cukup dominan muncul dalam pengembangan 

UMKM adalah terkait dengan pemahaman mengenai informasi akuntansi. Sebagian 

besar UMKM tidak melakukan pencatatan dengan baik, bahkan tidak ada pencatatan 

sehingga menimbulkan masalah keuangan yang imbasnya perkembangan UMKM  

menjadi terhambat. Selain membantu menghindari kesalahan pengelolaan dana, 

bagian dari akuntansi yaitu laporan keuangan juga berguna untuk meningkatkan 

kapasitas permodalan dengan meningkatkan akses UMKM ke lembaga kredit 

formal. Lembaga kredit formal seperti bank saat ini telah banyak menyediakan 

fasilitas kredit usaha yang sifatnya lunak. Hanya saja mayoritas mensyaratkan 

laporan keuangan sebagai dasar kelayakan 

Usaha ayam geprek dan sempol merupakan usaha mikro kecil yang ada di 

kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo banyak diminati oleh masyarakat. 

Usaha dengan skala mikro kecil seringkali memiliki kendala dalam 

mengembangkan usahanya. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan modal 

yang dimiliki yang disebabkan karena tidak bisa mengajukan pendanaan ke bank 

dikarenakan tidak memiliki laporan keuangan. 

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat difokuskan kepada 

pelatihan pemanfaatan media online sebagai salah satu media pemasaran produk 

UMKM dan pendampingan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan 

standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh IAI. 

 

1.2.   Permasalahan Mitra 

Dari identifikasi permasalahan tersebut maka didapatkan beberapa poin 

penting, diantaranya: 

1. Usaha ayam geprek belum melakukan pencatatan tentang pengeluaran dan 

pemasukan keuangan, mereka tidak memisahkan keuangan keluarga dengan 

keuangan usahanya sehingga kemajuan usaha tidak bisa terlihat dengan jelas. 

UMKM belum mempraktekkan atau bahkan belum dapat menyusun laporan 

keuangan. 
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2. Usaha ayam geprek selama ini melakukan pemasaran secara tradisional jadi 

hanya melayani konsumen yang datang dan membeli langsung di tempat, dan 

model kemasannya masih belum menarik karena mbelum menggunakan 

kemasan khusus 
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BAB 2. TARGET DAN LUARAN 

 

1.1. TARGET CAPAIAN 

Target kegiatan pengabdian masyarakat UMKM Ayam Geprek 

berada di Semolowaru Kecamatan Sukolilo ini meliputi dua aspek yaitu 

pelatihan penyusunan laporan keuangan sederhana dan pemasaran. Adapun 

kegiatan yang dilakukan meliputi: 

1. Pendampingan penyusunan laporan keuangan sederhana bagi UMKM 

Ayam geprek  

2. Pelatihan Pemanfaatan pemasaran online dan pengemasan produk 

 

1.2. LUARAN YANG DIHASILKAN 

Luaran yang diharapkan dari hasil pengabdian masyarakat tentang 

pendampingan UMKM Ayam Geprek ini berupa : 

1. Artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal ber ISSN 

2. Peningkatan penerapan Iptek di masyarakat melalui penyusunan laporan 

keuangan secara sederhana  
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN 

 

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan dalam bentuk 

pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan dan pemasaran. Adapun metode 

pelaksanaan pemecahan masalah dalam pengabdian ini yaitu: 

Tabel 2.  

Metode Pendekatan Pemecahan Masalah 

 
 

Uraian Metode Pelaksanaan Pemecahan 

Masalah  No. Masalah Solusi 

1.  
Belum adanya 

pencatatan 

transaksi  

Diberikan 

pendampingan dalam 

pencatatan transaksi 

yang terjadi 

 

Dibuatkan modul dan format untuk 

pencatatan transaksi 

2. Belum ada 

pelaporan 

keuangan  

Diberikan pelatihan 

dan pendampingan 

dalam penyusunan 

laporan keuangan  

Diberikan pelatihan dan pendampingan 

penyusunan laporan keuangan  

3. Belum ada 

pemasaran secara 

online 

Diberikan pelatihan 

dan pendampingan 

memasarkan produk 

secara online 

Dibuatkan format model pemasaran 

online dengan menggunakan go food dan 

grab food 

 

4 Belum adanya 

pengemasan 

produk dan 

pelabelan 

Diberikan pelatihan 

dan pendampingan 

pembuatan kemasan 

dan pelabelan 

Dibuatkan format bentuk pengemasan 

yang aman dan higienis serta praktis dan 

pelabelan yg menarik dan gampang 

dikenal konsumen 

 

Pelaksanan pengabdian merancang kegiatan sesuai dengan masalah yang muncul dan 

dampak negatif dari masalah tersebut. Metoda yang akan dilaksanakan untuk 

memcahkan masalah disajikan pada Tabel 2. 
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BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

A. Pelaksanaan  kegiatan Pelatihan 

Dalam pelaksanan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini agak 

sedikit mengalami kendala, karena pemilik usaha memiliki latar pengetahuan 

yang berbeda Dia sangat antusias untuk dapat membuat iklan pemasaran 

online dan penyusunan laporan keuangan. Hal ini yang dapat dilihat dari 

pertanyaan yang diajukan saat tim menjelaskan dan praktek pembuatan iklan 

pemasaran berbasis online menyusun laporan keuangan.  

Relevansi dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dapat 

menambah pengetahuan masyarakat sebagai pelaku usaha untuk dapat 

memanfaatkan perangkat handphone/gadget sebagai media pendukung 

membuat iklan online, kemudian tata cara menyusun laporan keuangan. 

Sedangkan bagi tim pengabdian dapat mengaplikasikan ilmu yang sudah 

dipelajari. Tindak lanjut dari pengabdian ini nantinya pemilik sebagai pelaku 

usaha dapat lebih mengembangkan unit usaha yang sedang dilakukan dengan 

adanya pemasaran online yang diharapkan dapat meningkatkan pangsa pasar. 

Kemudian juga diharapkan dapat menyusun laporan keuangan untuk 

usahanya. Sehingga pemilik dapat membuat laporan keuangan yang 

sederhana yang dapat menggambarkan bagaimana kondisi posisi keuangan 

usaha sebagai informasi keuangan yang bisa digunakan untuk mengambil 

keputusan keputusan bisnis untuk meningkatkan usaha menjadi lebih 

berkembang dan lebih maju lagi 

 



7  

 

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Pada pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini, pelaku usaha kecil 

(UMKM) ayam geprek juwara ini sangat antusias sekali mengikuti pelatihan dan 

pendampingan yang diberikan karena umumnya mereka belum membuat laporan 

keuangan. Hal tersebut dikarenakan keinginan para pelaku usaha ini untuk 

mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan kemampan yang ada dan 

meningkatkan potensi yang dimiliki.  

Kurangnya pemahaman pelaku usaha akan manfaat dari pembuatan laporan 

keuangan dan keterbatasan pengetahuan juga menjadi salah satu faktur penambah 

semangat antusiasme untuk mengikuti kegiatan ini. Hasil yang dicapai dalam 

kegiatan pengabdian pada masyarakat ini untuk tujuan dan manfaat laporan 

keuangan ini sudah dipahami oleh pemilik usaha ayam geprek juwara ini begitu 

juga terkait konsep dan praktek pembuatan iklan pemasaran online dan 

pengemasan serta pelabelan sudah bisa dipahami.  

 

B. Saran 

1. Pemilik usaha ayam geprek juwara yang sudah dapat menyusun laporan keuangan 

dapat segera mempraktekkan pembuatan laporan keuangan sesuai dengan pelatihan 

yang sudah diberikan sehingga mendapatkan informasi keuangan yang benar dan 

dapat mendorong usaha untuk berkembang dan lebih maju. 

2. Pemilik usaha ayam geprek jawara segera memasarkan produk secara online serta 

mengemas produk dan memberi label yang menarik demi keberlanjutan usahanya. 
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2. Pendampingan penyusunan laporan keuangan 
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B. JADWAL KEGIATAN 

No Kegiatan Sept’20 Okt’20 Novem’20 

M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 

1. Persiapan         

2. Pelaksanaan         

3. Pelaporan         

4. Evaluasi         

 

C. Modul pelatihan 

Untuk sebuah usaha diperlukan beberapa buku catatan yaitu : 

1. Buat Buku Catatan Pengeluaran 

Saat awal membuka usaha sebaiknya pertimbangkan dulu untuk membuat buku terpisah 

khusus untuk mencatat pengeluaran. Catatlah semua pengeluaran mulai dari pembelian 

barang hingga pengeluaran sejumlah biaya dengan jelas. Dengan begini akan lebih mudah 

mengetahui berapa jumlah modal usaha yang telah dikeluarkan. 

2. Buat Buku Catatan Pemasukan 

Tidak hanya pengeluaran, semua hal yang berhubungan dengan pemasukan uang juga perlu 

dicatat dengan jelas. Termasuk hasil penjualan barang hingga piutang yang sudah dibayar. 

Upayakan untuk mencatat pemasukan ini setiap hari. Hal ini supaya memudahkan dalam 

membuat laporan bulanan. 

3. Buat Buku Kas Utama 

Buku kas utama ini merupakan gabungan antara buku catatan pemasukan dan pengeluaran. 

Penggabungan ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih detail terkait seberapa besar jumlah 

kerugian maupun keuntungan perusahaan. Selain itu pembuatan buku kas utama ini juga bisa 

dipakai sebagai dasar pembuatan perencanaan strategi perusahaan di masa depan. 

4. Buku Stok Barang 

Perusahaan tidak melulu mencatat perkara uang namun juga barang. Pencatatan arus keluar 

masuk barang harus dilakukan secara continue dan setiap hari. Logikanya jika penjualan 

tinggi seharusnya arus jumlah barang yang keluar dan masuk juga makin tinggi. 

Buku stok barang ini juga dapat dipakai untuk memonitor jumlah persediaan barang yang 

dimiliki perusahaan. Selain itu buku ini juga berguna untuk menghindari adanya kecurangan 

yang kadang dilakukan oleh para supplier atau pegawai perusahaan sendiri. 

5. Buku Inventaris Barang 

Buku ini digunakan untuk mencatat semua barang yang dimiliki perusahaan. Baik yang sudah 

dibeli maupun telah diurus. Selain itu buku ini pun dapat berfungsi supaya aset perusahaan 

tetap terkendali. 
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Contoh Laporan Keuangan Sederhana Yang Diperuntukkan Bagi Usaha Kecil 
 

Sebelumnya sudah dijelaskan apa saja yang diperlukan untuk membuat laporan 

keuangan sederhana. Setelah semua data yang dibutuhkan siap, maka bisa langsung dibuat 

beberapa laporan keuangan sederhana. Secara umum laporan keuangan sederhana terdiri dari 

beberapa jenis. Berikut beberapa contoh laporan keuangan sederhana. 

Contoh Laporan Neraca 

Laporan keuangan yang dibuat pertama kali adalah laporan neraca. Laporan neraca ini dapat 

menunjukkan berapa sebenarnya harta yang dimiliki perusahaan. Serta berapa pula jumlah 

hutang yang sedang ditanggung. Ingat pada neraca jumlah harta dan modal + hutang nilainya 

harus sama. Jika bingung, berikut contoh laporan neraca sederhana yang bisa dijadikan 

referensi. 

 
 

Contoh Laporan Keuangan Laba Rugi 

Setelah laporan neraca berhasil dibuat, selanjutnya diteruskan dengan menyusun laporan laba 

rugi. Laporan ini akan menunjukkan berapa sebenarnya keuntungan yang diperoleh 

perusahaan. Selain itu dapat terlihat pula informasi tentang besarnya kerugian yang harus 

ditanggung pemilik usaha kecil. Berikut contoh laporan laba rugi sederhana. 

http://accurate.id/
http://accurate.id/
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Laporan keuangan laba rugi perlu dibuat setiap akhir periode akuntansi. Contoh diatas 

merupakan paling sederhana. Paling cocok diaplikasikan untuk perusahaan kecil. 

 

Contoh Laporan Arus Kas 

Setelah membuat laporan laba rugi, selanjutnya bisa mulai menyusun laporan arus kas. 

Tujuan pembuatan laporan ini adalah untuk mengetahui berapa jumlah arus kas yang masuk 

maupun yang keluar. Membuatnya pun cukup sederhana, berikut contoh laporan arus kas 

untuk transaksi sederhana per januari 2020. 
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Contoh Laporan Perubahan Modal 

Meskipun termasuk perusahaan skala kecil, sebaiknya pun dilakukan penyusunan laporan 

perubahan modal. Laporan ini dibuat untuk menggambarkan perubahan modal perusahaan. 

Selain itu laporan perubahan modal ini pun dapat menunjukkan dari mana sumber perubahan 

modal pada perusahaan tersebut. Berikut contoh dari laporan perubahan modal perusahaan 

berskala kecil. 

 
 

 


