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ABSTRAK
Laporan Keuangan adalah salah satu hal yang penting dalam organisasi nirlaba seperti
gereja, pondok pesantren, yayasan, pendidikan dan lainnya, demikian dalam
menjalankan visinya, organisasi nirlaba tetap harus melakukan pengelolaan keuangan
dan membuat laporan keuangan dengan sistem akuntansi keuangan yang baik dan benar.
Oleh karena itu, diperlukan pelatihan pengetahuan dan keterampilam yang memadai
dalam pembuatan laporan keurangan yang baik dan benar bagi Bendahara sekolah yang
berada dibawah pengelolaan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Setiabudi Pamulang.
Program ini ditujukan agar bendahara sekolah-sekolah dibawah pengelolaan PCM
Setiabudi Pamulang dapat menguasai dan membuat laporan keuangan yang baik dan
benar.
Kata kunci: laporan keuangan, keuangan pendidikan, pendidikan, bendahara
ABSTRACK
Financial reports are one of the important things in non-profit organizations such as
churches, Islamic boarding schools, foundations, education and others, so in carrying
out their vision, non-profit organizations still have to carry out financial management
and make financial reports with a good and correct financial accounting system.
Therefore, it is necessary to have adequate knowledge and skills training in making
good and correct financial reports for school treasurers who are under the management
of the Muhammadiyah Setiabudi Pamulang Branch Manager. This program is intended
so that the treasurers of schools under the management of PCM Setiabudi Pamulang
can master and make good and correct financial reports.
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PENDAHULUAN
Organisasi nirlaba seperti gereja, pondok pesantren, yayasan, pendidikan dan
lainnya, merupakan sebuah organisasi yang dalam menjalankan aktivitasnya tidak
bertujuan untuk mencari laba. Namun demikian dalam menjalankan visinya, organisasi
nirlaba tetap harus melakukan pengelolaan keuangan dan membuat laporan keuangan
dengan sistem akuntansi keuangan yang baik dan benar.(PSAK 45).
Laporan keuangan berfungsi sebagai alat untuk meganalisis keuangan yang dapat
memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas,
sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam membuat keputusan dari berbagai pihak
yang membutuhkan. Namun prakteknya terdapat kendala yang dialami oleh suatu
organisasi terutama dalam penyusunan laporan keuangan, dikarenakan kurangnya
sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dalam bidang akuntansi dan
kurangnya alokasi waktu dalam menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan
merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang
dimiliki oleh suatu entitas berupa informasi keuangan. Informasi yang seharusnya
disajikan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah hendaknya sesuai dengan yang
dibutuhkan oleh stakeholder (Ningsih et al., 2020). Sadeli (2010:18), menjelaskan
laporan keuangan adalah laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif
tentang posisi keuangan dan perubahan-perubahannya, serta hasil yang dicapai selama
periode tertentu. Menurut Kieso (2011:5), dalam bukunya yang berjudul Intermediate
Accounting Volume 1 IFRS Edition mengungkapkan bahwa, laporan keuangan
merupakan sarana utama bagi suatu perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi
keuangannya kepada pihak luar.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan
merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi
yang dilakukan oleh entitas pelaporan (PP No. 71, 2010). Sedangkan tujuan umum
laporan keuangan yaitu menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi
anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu
entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan
mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Selain itu hal yang mendasar
dan dianggap penting dalam penerapan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan
salah satunya adalah sistem akuntansi (Roviyantie, 2011). Kualitas informasi akuntansi
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yang disajikan dalam bentuk laporan dapat digunakan sebagai dasar pembuatan
keputusan.
Pelatihan mempunyai berbagai manfaat dalam jangka panjang yang membantu
mahasiswa untuk dapat bertanggung jawab lebih besar di waktu yang akan datang.
Program-program pelatihan tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga
bermanfaat bagi organisasi. Oleh karena itu, melihat pentingnya peranan dalam
pengelolaan dan aturan yang jelas dalam penyusunan laporan keuangan dalam
menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka tujuan pengabdian ini adalah
untuk memberikan pengaruh pengelolaan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan
pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Padjajaran Tanggerang Selatan.
manfaat pelatihan mempunyai berbagai manfaat dalam jangka panjang yang membantu
mahasiswa untuk dapat bertanggung jawab lebih besar di waktu yang akan datang.
Program-program pelatihan tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga
bermanfaat bagi organisasi. Barang kali cara paling mudah untuk meringkas manfaatmanfaat latihan adalah dengan menjadikan sebagai investasi organisasi dalam sumber
daya manusia
Untuk itu, melihat masih kurangnya pemahaman dan kemampuan pengurus PDM
Padjajaran Kota Tanggerang Selatan dalam pembuatan laporan keuangan, maka kami
tim PKM FEB UHAMKA berkeinginan untuk melakukan pelatihan pembuatan laporan
keuangan. Sehingga nantinya para pengurus PDM Padjajaran Tanggerang Selatan dapat
memiliki kemampuan penyusunan laporan keuangan yang baik dan benar.
MASALAH

Berdasarkan analisis situasi yang dijelaskan di atas, terdapat permasalah mitra
dalam kegiatan PKM ini antara lain :
1. Pengetahuan dalam pengelolaan Laporan Keuangan masih sangat rendah.
2. Kurangnya kemampuan dalam membuat laporan keuangan yang baik dan benar.
METODE
Berdasarkan permasalahan di atas, salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah
membekali bendahara sekolah yang berada di PCM Setiabudi Pamulang Tanggerang
Seltan pelatihan tentang pembuatan laporan keuangan yang baik dan benar. Workshop
ini diberikan kepada seluruh bendahara sekolah yang berada dibawah pengelolaan PCM
Setiabudi Pamulan Tanggerang Selatan. Materi yang diberikan bukan hanya teori
pembuatan laporan keuangan, tetapi juga cara dalam membuat laporan keuangan. Serta
bagaimana memanfaatkan fitur yang ada di perbankan dalam memudahkan pembayaran
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biaya pendidikan siswa.
Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan selama enam bulan dari perencanaan
sampai pelaksanaan workshop. Kegiatan diawali dengan observasi ke lokasi untuk
mengumpulkan data yang terkait dengan kebutuhan pihak mitra serta melihat sarana dan
prasarana yang ada untuk dapat dioptimalkan nantinya.
Selanjutnya, dilakukan perumusan masalah dan rencana solusi. Rumusan
masalah dan solusi dibahas bersama pada saat sosialisasi kegiatan pengabdian, yaitu
antara pihak PCM Setiabudi Pamulang Tanggerang Selatan dengan Tim PKM FEB
UHAMKA.
Persiapan kegiatan pelatihan diawali dengan pemilihan tempat pelatihan dan
persiapan sarana serta prasarana pendukung kegiatan. Workshop dilaksanakan di
Pimpinan Cabang Pemuda Muhamamdiyah Setiabudi Pamulang Tanggerang Selatan.
Setelah pelatihan selesai dilaksanakan, kegiatan selanjutnya ialah
pendampingan. Kegiatan pendampingan dilakukan dengan model pembinaan secara
fleksibel. Bantuan yang diberikan berupa pendampingan dalam menghadapi kesulitan
ketika menyelesaikan pembuatan laporan keuangan. Selain itu peserta yang hadir juga
diberikan pengetahuan dalam pemanfaatan fitur perbankan yang dapat digunakan guna
membantu proses pembayaran biaya pendidikan dan pencatatannya. Yang nantinya
diharapkan dapat memudahkan bendahara dalam mencatat setiap transaksi yang terjadi.
PEMBAHASAN
Pelaksanaan Kegiatan
Program pengabdian yang kami jalani ini merupakan suatu program Pengabdian
Kepada Masyarakat (PKM) yang memiliki target untuk memberikan pemahaman
kepada Bendahara Sekolah yang berada di bawah pengelolaan PCM Setiabudi
Pamulang Tanggerang Selatan. Akan pentingnya pencatatan laporan keuangan yang
baik dan benar dalam organisasi nirlaba.
Kegiatan pengabdian ini didahului dengan persiapan pelaksanaan kegiatan, yaitu
sosialisasi kegiatan. Kegiatan sosialisasi ditujukan untuk memberi informasi seputar
kegiatan pengabdian masyarakat dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian
kepada masyarakat ini. Pada tahap awal ini kemudian juga dilakukan penyebaran surat
kepada bendahara sekolah untuk dapat mengikuti rangkaian kegiatan pengabdian
kepada masyarakat yang dilakukan oleh Tim PKM FEB UHAMKA.
Solusi yang ditawarkan oleh Tim PKM FEB UHAMKA kepada mitra adalah
pelatihan dalam pembuatan laporan keuangan yang baik dan benar bagi
institusi/organisasi nirlaba. Kegiatan ini berlangsung dengan menggunakan metode
pendekatan pemberian informasi dalam bentuk coaching, pelatihan intensif dan
workshop, yang diselenggarakan yang kemudian dilanjutkan dengan program evaluasi
coaching dan monitoringnya.

M. Nurrasidin: Pelatihan laporan keuangan pendidikan Pimpinan Cabang
Muhammadiyah Setiabudi Pamulang Tanggerang
DOI: 10.22236/syukur_vol3/is1pp39-44

Selatan

41

P-ISSN 2614 - 8501
E-ISSN 2615 - 2339

Vol. 03, No. 1, pp. 39-44; April 2020
http://journal.uhamka.ac.id/index.php/syukur

Tabel 1 Topik dan Sasaran Pembelajaran Bisnis Digital
- Cara membuat laporan keuangan
Workshop Pelatihan
Laporan Keuangan
Pendidikan
Pentingnya laporan keuangan
- Membantu pencatatan keuangan bagi instansi
pendidikan di bawah pengelolaan PCM Setiabudi
Pamulang Tanggerang Selatan.
Kiat mengelola pembayaran
- Memberikan informasi tentang cara pemanfaatan
virtual
fitur perbankan dalam membantu proses pembayaran
biaya pendidikan.
Monitoring dan Evaluation
- Evaluasi Workshop Pelatihan pembuatan
laporan keuangan pendidikan
- Pelaksanaan Workshop yang sudah dilakukan
seberapa jauh dapat dilaksanakan
Hasil dari kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh Tim PKM FEB UHAMKA di
PCM Setiabudi Pamulang Tanggerang Selatan ini ditujukan kepada Bendahara sekolah
yang berada dibawah pengelolaan PCM Setiabudi Pamulang Tanggerang Selatan. PCM
Setiabudi Pamulang Tanggerang selatan ini berada tidak jauh dari Kampus E
UHAMKA. Jika ditempuh dalam perjalanan lalu lintas normal, maka waktu tempuh dari
FEB UHAMKA ke lokasi mitra kurang lebih 45 menit perjalanan. Kegiatan yang
wokshop yang diadakan oleh Tim PKM FEB UHAMKA ini sendiri berhasil melibatkan
semua bendahara sekolah dan juga unit usaha yang ada dibawah pengelolaan PC
Setiabudi Pamulang Tanggerang Selatan.

Gambar 1 : Kegiatan Pelatihan

Kegiatan yang tepatnya dilaksanakan pada Sabtu, 08 Januari 2020 ini dilakukan
dengan pendekatan brainstorming dimana materi diberikan sesuai dengan kebutuhan
peserta. Adapun materi yang diberikan dalam kegiatan workshop ini adalah Pembuatan
laporan keuangan pendidikan bagi bendahara sekolah. Pemateri yang menyampaikan
materi ini merupakan Dosen Akuntansi yang yang telah berpengalaman, serta juga
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sebagai Wakil Dekan II Bidang Keuangan.
Evaluasi Kegiatan
Evaluasi ini dilakukan setelah sosialisasi di PCM Setiabudi Pamulang Tanggerang Selatan.
Indikator keberhasilan dari tahap ini adalah tercapainya target dimana semua Bendahara sekolah
yang berada dibawah pengelolaan PCM Setiabudi Pamulang Tanggerang Selatan dapat
menghadiri kegiatan ini. Evaluasi tahap pertama ini kemudian terpenuhi, dimana semua
bendahara di berbagai tingkat sekolah dalam pengelolaan PCM Setiabudi Pamulang Tanggerang
Selatan mengahadiri kegiatan ini.

KESIMPULAN
Berdasarkan dari uraian penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pada
kenyataannya Lembaga nirlaba seperti instansi pendidikan sangat memerlukan
pendampingan pembuatan laporan keuangan. Karena pada kenyataannya masih terdapat
minimnya pengetahuan dan kemampuan orang-orang yang menjabat posisi bendahara
dalam pembuatan laporan keuangan yang baik dan benar. Ketidakmampuan biasanya
muncul karena tidak adanya pelatihan yang diberikan kepada mereka dalam pembuatan
laporan keuangan. Hal inilah yang kemudian membuat Lembaga nirlaba seperti sekolah
belum mampu efektif dalam memanfaatkan perkembangan teknologi dan pengetahuan
yang muncul.
SARAN
Upaya pengembangan institusi pendidikan harus dapat diimbangi dengan
penguatan penyusunan laporan keuangan yang baik. Semakin baiknya prosedur
administrasi keuangan tentunya akan mempermudah sebuah institusi pendidikan dalam
mengelola keuangan mereka.
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