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Pembukuan sederhana merupakan pencatatan transaksi keuangan meliputi transaksi 

penjualan, pembelian, pendapatan dan pengeluaran baik oleh organisasi maupun 

perseorangan. Dengan demikian, melalui laporan keuangan (pembuatan pembukuan 

sederhana) yang baik akan berpengaruh pengeluaran dan pendapatannya.  

 

Selain itu, dapat meningkatnya pengetahuan tentang pentingnya mengelola keuangan 

usaha dan merencanakan keuangan agar dapat meminimalisir kerugian akibat kesalahan 

yang dilakukan sendiri. Adapun tujuan dari Pelatihan pembuatan pembukuan sederhana 

ini dilaksanakan yaitu untuk melakukan pencatan pembukuan dengan baik dan benar 

serta jelas. Metode yang akan diterapkan pada program Pengabdian Kepada 

Masyarakat ini menggunakan pelatihan kepada ibu-ibu An-Nur Arosbaya. Kata Kunci: 

pembukuan sederhana, dan An-Nuriyah Arosbaya 1.  

 

PENDAHULUAN Pembukuan merupakan suatu proses pencatatan yang dilakukan secara 

teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, 

kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga pengeluaran dan 

pemasukan yang mereka dapat. Dengan mempelajari pembukuan yang sederhana 

diharapkan dapat membantu salah satu bentuk kegiatan yang bermanfaat bagi suatu 

organisasi. Karena itu, suatu organisasi sebaiknya mempelajari ilmu akuntasnsi dasar. 

Walaupun pencatatan keuangan sering dilupakan oleh kebanyakan ibu-ibu rumah. 

Dengan mengetahui pembukuan yang sederhana, para ibu-ibu An-Nuriyah Arosbaya 

bisa mengevaluasi pengeluaran mereka tiap bulan.  



 

Setelah observasi, peneliti mendapatkan informasi bahwa banyaknya peserta/ibu-ibu 

yang masih membutuhkan pengetahuan terkait pembuatan pembukuan sederhana. 

Munandari (2018) menyampaikan bahwa Pembukuan merupakan suatu proses 

pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi 

keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah 

harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun 

laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak 

tersebut.  

 

Dengan demikian, melalui laporan keuangan yang baik akan berpengaruh terhadap 

perkembangan usahanya sehingga dapat mengetahui laporan pengeluaran dan 

pendapatnnya. Selain itu, dapat meningkatnya pengetahuan tentang pentingnya 

mengelola keuangan usaha dan merencanakan keuangan agar dapat meminimalisir 

kerugian akibat kesalahan yang dilakukan sendiri. Pelatihan pembukuan sederhana 

dapat membantu ibu-ibu An-Nuriyah mengetahui pengeluaran serta hutang dan 

piutang agar memudahkan keberlangsungan kegiatan di rumah tangga.  

 

Adapun target luaran dari program pengabdian kepada masyarakat ini adalah artikel 

prosiding pada seminar nasional tidak terakreditasi terkait pelatihan pembukuan 

sederhana untuk memotivasi ibu-ibu An- Nuriyah Arosbaya belajar membuat 

pembukuan pada keperluan rumah tangga dan organisasi yang mereka kelola. 2. 

METODE PENGABDIAN Metode yang diterapkan pada program Pengabdian Kepada 

Masyarakat ini memberikan pelatihan tentang pembukuan sederhana kepada ibu-ibu 

An-Nur Arosbaya. 2.1. Waktu dan Tempat Pengabdian Program pengabdian kepada 

masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 21 September 2019, yang bertempat di 

sekretariat An-Nuriyah di desa Arosbaya, Kecamatan Arosbaya Bangkalan.. 2.2.  

 

Metode dan Rancangan Pengabdian ? Tahapan Awal adapun tahapan yang harus 

dilakukan adalah: (a) penyiapan bahan kebutuhan pelaksanaan pelatihan, (b) melakukan 

koordinasi dengan mitra (c) menyiapkan materi pelatihan dan sarana prasarana,. ? 

Tahapan Pelaksanaan terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui pada tahap 

pelaksanaan ini, diantaranya: (a) melakukan pelatihan pembukuan sederhana bagi 

peserta (b) diskusi mengenai pemahaman wawasan dan keterampilan yang sudah 

peserta kuasai, tanya jawab dan meminta peserta untuk membuat pembukuan 

sederhana sesuai dengan keinginan peserta. (c) tahap pelaksana pelatihan dan praktek 

langsung bagi peserta dalam membuat pembukuan sederhana.  
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An-Nuriyah Arosbaya ? Tahapan Monitoring dan Evaluasi Tim pelaksana program 

melakukan evaluasi kegiatan dengan memberikan tugas berdasarkan materi pelatihan 

pembukuan sederhana. Setelah itu adalah tahap monitoring untuk melihat hasil 

pencatatan keuangan yang dibuat oleh peserta pelatihan. 2.3.  

 

Partisipasi Mitra dalam Pelaksanaan Program Partisipasi mitra dalam pelaksanaan 

program adalah menyediakan lokasi dan menyiapkan peserta untuk turut serta dalam 

proses pengabdian ini berlangsung. 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Adapun hasil kegiatan 

pelatihan pembukuan sederhana ini pada ibu-ibu An-Nuriyah Arosbaya. Adapun materi 

yang disiapkan dalam pelatihan pembukuan keuangan sederhana, yaitu meliputi: Seperti 

yang disampaikan Claudia (2019) menyebutkan beberapa jenis pencatatan yang bisa 

dibuat dengan mudah, yaitu: Pembukuan Inventaris Barang Pembukuan inventaris 

barang ini bisa sangat membantu kamu untuk menjaga aset perusahaan, supaya tetap 

terkendali dan bertambah. Nah, isinya berupa catatan setiap barang atau aset yang 

kamu beli dan miliki.  

 

Tapi, jangan lupa sewaktu mencatat aset baru, lakukan juga pencatatan pengeluaran 

kasa atas pembelian barang tersebut ya. Pembukuan Catatan Kas Buku kas ini, 

merupakan gabungan catatan antara transaksi pengeluaran dan pemasukan. Untuk 

membuat pembukuan ini sangat mudah pemasukan dan pengeluaran yang terjadi 

dalam aktivitas bisnis kamu. Pemasukan dan pengeluaran dalam catatan kas sangat 

penting untuk dicatat dan diketahui. Supaya dapat dengan mudah merencanakan 

pengembalian modal usaha, target, penjualan, dan lain sebagainya.  

 

Pembukuan Persediaan Nah, kamu sudah tahu belum kalau persediaan memiliki 

hubungan langsung dengan penjualan perusahaan kamu? Hal ini dikarenakan pada saat 

terjadi penjualan, kamu harus bisa memastikan kalau persediaan produk tetap ada, tapi 

pastikan juga pada akhir periode persediaan kamu tidak menimbun banyak sehingga 

tidak menimbulkan kerugian. Hal diatas selaras dengan pendapat pangestika (2019) 

terkait jenis pencatatan yang dapat dibuat oleh peserta pelatihan. 4. SIMPULAN DAN 

SARAN Program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan memberikan pelatihan 

pembuatan pembukuan sederhana berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sebagian 

besar peserta dapat membuat pembukuan sederhana yang bisa mereka gunakan dan 

aplikasikan.  

 

Selain itu, dengan pelatihan peserta mendapatkan banyak informasi, ilmu, dan skill 

dalam penyusunan pembukuan 5. UCAPAN TERIMA KASIH Penulis menyampaikan 

terimakasih kepada ketua STKIP PGRI Bangkalan dan Ketua LPPM atas dana Hibah 

internal PKM (Pengabdian Kepada Masyarakat) tahun 2019. Terimakasih juga 

disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini. 6. 
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