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Abstrak: Kegiatan Pengabdian Kepada  Masyarakat ini  bertujuan untuk menumbuhkan 

kesadaran untuk memiliki inisiatif, kreatif, dan inovasi dalam mengelola usaha, guna mewujudkan 

cita-cita di  masa depan yang lebih baik, berprestasi,  mandiri dan sukses, melalui berwirausaha 

di bidang ekonomi kreatif untuk menghasilkan dan meningkatkan pendapatan keluarga, 

masyarakat  di Desa Srimukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi,  Jawa  Barat. 

Melalui pemahaman berwirausaha akan berdampak terhadap peningkatan keluarga sakinah yang 

meliputi usaha kelompok kerajinan tangan, usaha di rumah tangga, diharapkan  dapat 

meningkatkan pendapatan dan penghasilan keluarga. Penyuluhan masyarakat berwirausaha di  

bidang ekonomi  kreatif, sangat  dibutuhkan   bagi ibu PKK, dan UKM  tingkat  kecamatan  serta 

kelompok usaha kerajinan tangan, dalam mengelola usahanya selama ini, yang sudah  berjalan 

dengan keterbatasan, di masyarakat Desa Srimukti, Kecamatan Tambun Utara,Kabupaten Bekasi. 

Hasil yang didapati dari Penyuluhan Kewirausahaan di  bidang  ekonomi kreatif  ini memberikan 

manfaat Ilmu Pengetahuan dan Pembelajaran tersebut  diatas, agar mereka memiliki ketrampilan 

dan  mampu mengembangkan usaha, dengan Kiat Berwirausaha,dan pengetahuan mengenai 

akuntansi dengan memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas dan profitabilitas   

 

Kata Kunci : Kewirausahaan, Akuntansi,Pendapatan    

 

1. PENDAHULUAN  

Desa Sri Mukti adalah salah satu Desa dari 8 (delapan) Desa yang ada di Wilayah Kecamatan 

Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, dengan luas tanah 418 Ha. dengan 

curah hujan diperkirakan rata-rata 1.900 mm/tahun, suhu 29 – 32 C per hari, curah hujan 

kelembapan  sekitar 60 %  per hari. 

Batas-batas wilayah Desa Sri Mukti yaitu Sebelah utara Desa Suka Mekar, sebelah Timur 

Desa Sri Jaya, sebelah Selatan Desa Satria Mekar ( Pisangan), dan sebelah Barat, Desa Sri 

Amur.   

mailto:matdio.siahaan@dsn.ubharajaya.ac.id1,ridwan.anwar@dsn.ubharajaya.ac.id


Jumlah penduduk  Desa Sri Mukti,  sampai dengan bulan Desember  2015, sekitar 11.769 

Jiwa. Dengan jumlah 6 RW dan 27 RT,  dengan perincian  jumlah laki-laki  adalah  6.021 Jiwa,  

dan Perempuan adalah 5.748 Jiwa, atau 3.363 KK, hampir 70 %  Penduduk adalah warga 

Pribumi, dengan penghasilan ekonomi rata-rata terbatas,  dan kurang mampu. dengan tingkat 

pendidikan setara SMA kebawah.  

Usaha penduduk berfariasi seperti ;  bercocok tanam/berkebun, bertani ( bagi yang punya 

lahan),  buruh tani, pegawai  negeri, pegawai swasta,    supir, pengojek, pedagang, tukang 

bangunan,  kuli bangunan, pembantu rumah tangga, buruh pabrik, kontraktor, profesi guru 

mengaji,sedangkan para pemuda-pemudi dan karang taruna sudah ada yang bekerja, dan yang 

belum bekerja. 

Oleh karena keahlian dan ketrampilan masyarakat yang rendah, maka sangat  diperlukan  

suatu upaya untuk peningkatan  kemampuan di berbagai  bidang ketrampilan melalui pelatihan, 

penyuluhan,  dan bimbingan dari para ahli/kepakaran di berbagai bidang  yang di sesuaikan 

dengan tingkat kebutuhan di masyarakat Desa Sri Mukti. Inilah menjadi titik awal rencana 

pelaksanaan pengabdian ini, supaya masyaraat dapat bangkit untuk lebih maju dengan 

kewirausahaan. Usaha yang ada sekarang di Desa Sri Mukti membuat patung si Pitung dari 

Jerami Padi, yang kemudian di cat berwarna-warni. Dan produksi dan pemasarannya sangat 

terbatas hanya anak-anak.  

 

2. METODE PELAKSANAAN  

Melakukan koordinasi dengan pihak Kepala Desa Srimukti terkait dengan waktu dan tempat 

pelaksanaan kegiatan dalam mengimplementasikan upaya peningkatan pendapatan rumah 

tangga untuk kesejahteraan keluarga sakinah, dengan menggunakan metode pendekatan yang 

digunakan adalah : 

1. Memberikan ilmu pengetahuan, keterampilan, bagaimana cara meningkatkan pendapatan 

rumah tangga agar dapat mandiri dan sejahtera. 

2. Memberikan cara pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan menguasai perhitungan antara 

pendapatan dan pengeluaran yang tepat dan benar sehingga memiliki pola hidup hemat dan 

dapat menabung untuk menambah modal usaha. 

3. Memberikan bekal ilmu pengetahuan bagaimana cara berwiraswasta atau berbisnis yang 

benar dan sukses. 

4. Memberikan motivasi agar memperoleh pendapatan yang maksimal dan pengeluaran 

minimal artinya pengeluaran disesuaikan dengan kebutuhan primer (pokok) dan menekan 

kebutuhan sekunder (pelengkap) seperlunya saja/tidak boros. 

5. Melakukan simulasi cara membuat anggaran bulanan yang dilakukan antara suami, istri dan 

anak dalam penggunaan anggaran pendapatan rumah tangga agar membiasakan pola hidup 

hemat, untuk mencapai kesejahteraan keluarga sakinah. 

3. HASIL dan PEMBAHASAN 

     A. Solusi yang ditawarkan atas permasalahan yang dihadapi mitra antara lain : 



a. Memberikan pelatihan tentang kiat-kiat berbisnis / berwirausaha sesuai dengan 

keahliannya, maksudnya setiap peserta pelatihan diberikan bekal konsep / teorinya, sebagai 

modal praktek usaha yang bisa memilih produk / barang yang akan dibuat untuk dijual, 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat lingkungannya, dan harga jual barang / produk 

disesuaikan dengan segmen pasar / pelanggan. Misalnya; Membuat keripik kentang, usaha 

pertik food, membuat ayam bakar dan menjual ayam bakar, usaha warung soto, usaha 

warung angkringan, usaha distro, usaha bakso, usaha susu kedelai, gerai-gerai loundry, 

agribisnis, dan beternak, menjadi pedagang asongan, dan lain-lain. 

b. Memberikan pelatihan cara membuat laporan keuangan yang memadai, menghitung laba 

rugi, menentukan harga  jual, barang/produk dan memberikan cara pembukuan secara 

benar, tentang penerimaan dan pengeluaran (cash flow). 

c. Memberikan ilmu untuk meningkatkan kemampuan atau kualitas sumber daya manusia 

yang memiliki keahlian dan ketrampilan dalam menciptakan lapangan kerja untuk 

peningkatan pendapatan rumah tangga dalam kesejahteraan keluarga sakinah. Dan 

selanjutnya akan diberikan bekal motivasi agar gemar menabung, pola hidup hemat, artinya 

dapat menggunakan uang/pendapatan sesuai kebutuhan primer/tidak boros dengan tujuan 

untuk kesejahteraan keluarga sakinah. 

d. Memberikan pelatihan simulasi cara pengelolaan ekonomi / pendapatan rumah tangga 

dengan perencanaan pengeluaran anggaran bulanan yang harus dimusyawarahkan antara 

suami, istri & anak-anak, agar saling mengerti dan saling menerima atas hasil kesepakatan 

penggunaan pendapatan yang diperolehnya setiap bulan. Dan juga memberikan semangat 

kerja sama antara keluarga yang belum bekerja, pengangguran, agar memotivasi untuk 

tetap berdoa dan berusaha melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan, 

apapun pekerjaanya, yang penting halal dan baik (sakinah), misalnya menjadi buruh cuci 

pakaian, buruh membersihkan rumah, buruh menjadi pengasuh anak, buruh kebersihan 

tempat ibadah, sekolah, kantor, dan perlunya pembelajaran ilmu pengetahuan, ketrampilan, 

dalam berwirausaha. 

B .  Target Luaran 

Target Luaran yang diuraikan meliputi : 

Tabel 1. Target Luaran Pengabdian Masyarakat 

 

No Model Solusi yang ditawarkan Target Luaran 

1 Model pelatihan perhitungan rugi laba 

(cash flow) dan membuat laporan 

pembukuan yang memadai dan 

professional. 

Memberikan ilmu pengetahuan agar 

memiliki kemampuan hitung dagang, 

membuat laporan keuangan yang 

berkualitas,   menghasilkan profit 

(keuntungan) 

2 Model pemaparan tentang motivasi dan 

kiat pemasaran yang unggul, dan 

mendorong agar minat berwirausaha dan 

cara membuat kepuasan pelanggan 

Memiliki kemampuan untuk 

meningkatkan kuantitas produk dan 

produk bisa masuk supermarket untuk 



mengenai produk/barang yang 

dijual/yang dipasarkan 

mendapatkan keuntungan yang 

banyak/besar. 

3 Model pembinaan/pelatihan cara hidup 

hemat, rajin, sehat dan ihsan. 

Memiliki kebiasaan penggunaan 

pendapatan yang sesuai dengan 

kebutuhan artinya tidak boros/mubazir. 

4 Model pembinaan hidup senang bekerja, 

beribadah, menabung dan berolah raga 

Memiliki jiwa yang sehat, tenang 

tentram, damai dan sejahtera atau 

sukses. 

 

 

 

 
  



 
 

Gambar 1 Bersama Ibu PKK Warga Desa Srimukti 

 
  



 
 

Gambar 2 Team memberikan penjelasan kepada Ibu PKK Warga Desa Srimukti 

 

 
 

Gambar 3  Bersama Kepala Desa Srimukti Bapak Sandam 



 

 
 

Gambar 4 Bapak Ridwan dan Bapak Matdio Siahaan Bersama Aparat Desa Srimukti 
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5. KESIMPULAN 

Berdasarkan laporan kami tersebut diatas, secara keseluruhan kegiatan Pengabdian Kepada 

Masyarakat yang sudah kami laksanakan terhadap Mitra yaitu Desa Srimukti Kecamatan 

Tambun Utara, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat. Pada dasarnya berjalan cukup lancar 

sebagaimana mestinya, dan kami merasa bahagia dengan pengalaman yang sangat berharga, 

dapat memberikan bekal ilmu dan pengetahuan yang kami miliki untuk berbagi kepada 

masyarakat atau mitra.  

Manfaat yang diperoleh oleh Mitra Abdimas yaitu :  

a. Memperoleh pembekalan ilmu pengetahuan agar menjadi Pemimpin dalam keluarga, 

masyarakat dan semangat berwirausaha, baik usaha dirumah sendiri misalnya usaha 

Kuliner. 

b. Menerapkan kebersamaan dalam berwirausaha untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga 

maupun masyarakat. Dan dapat memperkokoh/memperkuat  kehidupan yang damai, 

harmonis, tenteram, sejahtera dan sakinah. 
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