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RINGKASAN
Kegiatan pelatihan pada kegiatan pengabdian pada masyarakat ini
bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi pelaku usaha rumah tangga
perempuan atas masalah yang dihadapi terkait aspek pembiayaan dalam
manejemen usaha. Setelah kegiatan ini peserta dapat memahami apa saja yang
termasuk dalam aspek pembiayaan bagi usaha serta pengelolaan dan pengendalian
aspek keuangan tersebut.
Kegiatan pelatihan ini diikuti oleh 25 peserta perempuan dari
beberapa kelurahan di Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo. Hasil pelatihan
menunjukkan adanya penambahan pemahaman akan aspek keuangan dalam
manejemen usaha oleh prempuan pelaku usaha rumah tangga.
Untuk program keberlanjutan harus diadakan pelatihan dan
pendampingan terkait manajemen usaha agar standar peserta tidak hanya terbatas
pada aspek pemahaman melainkan juga pada tingkat praktek dan penyusunan
laporan keuangan usaha.
Kata Kunci: aspek pembiayaan, manajemen usaha.
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HALAMAN PENGESAHAN

iii

PRAKATA

Dengan menyebut nama Allah swt yang Maha Pengasih lagi Maha
penyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya yang telah
melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada kegiatan Pengabdian
Mandiri di Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo.

Laporan akhir ini memuat laporan kegiatan pengabdian masyarakat secara
mandiri yang mengambil tema aspek pembiayaan usaha untuk usaha berbasis
rumah tangga bagi kalangan perempuan. Melalui kegiatan pelatihan yang
dilakukan maka diharapkan dapat menambah kemampuan masyarakat terutama
kaum perempuan sebagai sasaran dalam hal pengelolaan pembiayaan usaha.
Terima kasih kami ucapkan kepada pemerintah kecamatan Dumbo Raya dan
masyarakatnya yang telah memberikan kesempatan dan kerjasama sehingga
kegiatan pelatihan ini dapat diselenggarakan dengan baik

Demikian

laporan

ini

kami

susun

sebagai

bagian

dari

pertanggungjawaban hasil kegiatan yang telah kami lakukan.

Gorontalo, Desember 2018

Dosen Pelaksana
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi
Aspek pembiayaan merupakan salah satu aspek utama dalam menjalankan
suatu usaha baik dari skala mikro, kecil, menengah hingga besar. Aspek
pembiayaan memegang peranan penting dalam aspek keuangan usaha yang secara
garis besarnya meliputi penentuan kebijakan sumber pendanaan, keputusan
penggunaan dana tersebut untuk investasi secara efektif dan efisien serta
keputusan pembagian laba. Pemahaman aspek pembiayaan ini akan mendorong
pelaku usaha pada tahap lebih lanjut yakni dapat menghitung risiko bisnis serta
meningkatkan akses ke permodalan.
Selama ini aspek perbiayaan dianggap sebagai salah satu hal hambatan
paling utama bagi pelaku usaha. Berdasarkan kegiatan pengabdian pada
masyarakat sebelumnya sebagian besar pelaku usaha rumah tangga menganggap
bahwa ketiadaan modal adalah kendala untuk usaha yang mereka bangun. Padahal
aspek pembiayaan hanyalah salah satu bagian kecil dari aspek keuangan pada
manajemen usaha. Akibatnya ketika pelaku usaha mendapatkan permodalan
melalui program pemerintah atau pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya
maka yang terjadi adalah modal tersebut hanya satu kali atau habis dipakai atau
dipakai untuk kepentingan pribadi. Akibatnya tidak terjadi perputaran modal yang
diharapkan mampu meningkatkan profitabilitas usaha. Kebijakan ini dilakukan
oleh pihak perbankan dan pemerintah sebagai solusi dari persoalan yang dihadapi
usaha-usaha skala rumah tangga ini. Pada akhirnya usaha yang dirintis tidak bisa
berkembang dan modal yang digunakan tidak bisa diputar kembali atau digulirkan
kepada pihak lain. Akhirnya hal ini berimbas pada tidak terjadinya pengembangan
usaha yang dilakukan oleh masyarakat.
Kecamatan Dumbor Raya meruapakan salah satu kecamatan di Kota
Gorontalo yang terdiri atas lima kelurahan (Leato Selatan, Leato Utara, talumolo,
Botu dan Bugis) yang memiliki lokasi strategis berada disepanjang pesisir laut
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teluk Tomini. Berdasarkan hasil registrasi penduduk pada tahun 2017 kecamatan
Dumbo Raya berjumlah sebesar 19,230 jiwa.
Pelaku usaha berbasis rumah tangga ini merupakan penopang wirausaha dan
sektor ekonomi di masyarakat sehingga walaupun dampaknya kecil namun
memiliki pelaku yang banyak. Karena itulah aspek pembiayaan pada manajemen
usaha merupakan hal yang penting untuk diketahui oleh pelaku usaha agar dapat
membantu bagaimana mencapai pengembangan usaha yang lebih baik di masa
mendatang. Sehingga selain aspek pembiayaan, pemahaman atas aspek keuangan
lainnya seperti keputusan pendanaan dan investasi, perhitungan terhadap biaya
produksi, perpajakan, pemahaman atas laporan keuangan terutama rasio keuangan
penting untuk diketahui oleh pelaku usaha rumah tangga ini.

1.2

Solusi yang ditawarkan
Berdasarkan

analisis

situasi

tersebut

maka

untuk

menyelesaikan

permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha perempuan khususnya usaha
rumah tangga perlu diadakan pelatihan terkait aspek pembiayaan usaha pada salah
satu kecamatan di Kota Gorontalo. Kecamatan Dumbo Raya menjadi kecamatan
sasaran kegiatan karena masyarakat di kawasan Dumbo Raya ini terutama
kalangan perempuan banyak yang memiliki usaha skala rumahan sebagai salah
satu sumber pendapatan sehari-hari mereka.

1.3

Tujuan
Dari analisis situasi yang dijabarkan maka tujuan dari program pelatihan ini

adalah:
1. Memberikan pengetahuan dasar tentang aspek keuangan pada manajemen
usaha.
2. Memberikan pengetahun tentang aspek pembiayaan pada manajemen
usaha.
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Adapun kelompok sasaran, potensi dan permasalahan tersebut jika
digambarkan maka seperti yang tercantum di Tabel berikut ini:
Tabel 1. Kelompok Sasaran, Potensi dan Permasalahannya
Kelompok Sasaran
Kelompok
Pelaku

Potensi

Perempuan Adanya

Usaha

Rumah Tangga

Permasalahan

kesadaran Keterbatasan

Skala pentingnya manajemen pemahaman

dalam
aspek

usaha terutama aspek pembiayaan bagi pelaku
pembiayaan

dalam usaha

pengembangan usaha.

skala

rumah

tangga
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BAB II
TARGET DAN LUARAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini memiliki tujuan untuk meningkatkan
pemahaman pelaku usaha berskala rumah tangga terhadap aspek pembiayaan dalam
manajemen usaha. Melalui program ini baik dosen dapat mengaplikasikan
pengetahuan, ilmu dan keterampilan maupun teknologi untuk menangani kekurangan
dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
Adapun indikator capaian target yang dituju adalah peserta pelatihan
mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang aspek pembiayaan manajemen
usaha sehingga dapat mereka aplikasikan dalam pengelolaan usaha mereka. Usaha
berskala rumah tangga memerlukan pengelolaan keuangan yang baik namun
seringkali terkendala dengan aspek pembiayaan karena tidak adanya pemahaman
pelaku usaha atas manajemen keuangan usaha. Dengan demikian dengan pemberian
pengetahuan tentang aspek pembiayaan manajemen usaha akan berguna dalam
mencapai keputusan pembiayaan yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan
usaha.
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BAB III
METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan program atas 3 tahap yakni tahap persiapan dan perbekalan, tahap
pelaksanaan dan rencana keberlanjutan program.

a. Persiapan dan Pembekalan
Masalah yang dihadapi oleh mitra yakni pemerintah kecamatan Dumbo raya
adalah menumbuhkan wirausaha dan manajemen usaha khususnya aspek
pembiayaan untuk kalangan ibu-ibu rumah tangga yang memiliki usaha berskala
rumahan. Masalah yang ditemui di lapangan diantaranya adalah:
1. Belum adanya pengetahuan atas aspek pembiayaan manajemen usaha bagi
pelaku usaha.
2. Belum memiliki pengetahuan dalam memahami aspek keuangan manajemen
usaha.
Berdasarkan permasalahan diatas maka tim pengabdian dan pemerintah
kecamatan Dumbo Raya menyepakati pemberian pengetahuan melalui kegiatan
pelatihan bagi peserta sasaran. Materi yang diberikan kepada masyarakat meliputi
1. Pengertian manajemen keuangan dan perbedaannya dengan keuangan usaha.
2. Pentingnya pencatatan keuangan
3. Modal awal usaha dan biaya operasional
4. Sumber permodalan dan pembiayaan
5. Fasilitas kredit produktif
6. Prinsip Kredit
7. Program Corporate Social Responsibility

b. Pelaksanaan
Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan di Aula Kantor
Kecamatan Dumbo Raya pada tanggal 10 April 2018. Kegiatan ini dihadiri oleh
beberapa aparat pemerintah kecamatan Dumbo Raya dan masyarakat dari beberapa
kelurahan di Dumbo Raya.
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Metode yang digunakan pada kegiatan ini adalah pelatihan berupa ceramah,
diskusi dan tanya jawab. Penggunaan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab
memberikan pemahaman bagi peserta pelatihan akan aspek-aspek manajemen
keuangan secara umum dan bagaimana aspek pembiayaan dalam suatu usaha. Peserta
pelatihan juga mendapatkan pemahaman atas materi yang diberikan karena diberikan
kesempatan untuk dapat memberikan umpan balik baik berupa ide maupun
pertanyaan selama kegiatan pelatihan berlangsung.

c. Rencana Keberlanjutan Program
Untuk tahapan berikutnya yang menjamin keberlangsungan program maka
diharapkan pemerintah kecamatan Dumbo Raya dapat secara intensif melakukan
pendampingan dan monitoring terhadap peserta pelatihan tentang bagaimana
perkembangan usaha yang telah dijalankan. Pemerintah kecamatan Dumbo Raya
dapat terus melakukan kerjasama dengan pihak akademisi maupun dinas terkait
untuk dapat melakukan pembinaan dan pendampingan bagi ibu-ibu pelaku usaha
berskala rumah tangga.
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BAB IV
KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UNG
berperan aktif dalam memotivasi, mengembangkan dan membina kegiatan
pengabdian dosen dan mahasiswa pada masyarakat. LPPM UNG memberikan
pelatihan-pelatihan dan klinik proposal yang membantu menghasilkan usulan
kegiatan pegabdian yang lebih baik dan berkualitas. LPPM UNG juga melakukan
monitoring dan evalusi internal untuk kegiatan pengabdian pada masyarakat di
lingkungan kampus UNG. LPPM UNG juga membuat jurnal Buletin Sibermas
LPPM untuk menjadi wadah menyebarluaskan hasil-hasil pengabdian.
Penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat di lingkungan Universitas
Negeri Gorontalo telah menggunakan pendanaan baik dari PNBP Universitas
maupun pendanaan hibah dari pusat maupun yang dilakukan secara mandiri. Untuk
kegiatan pegabdian pada masyarakat secara mandiri LPPM UNG memberikan
kesempatan kepada dosen-dosen untuk melakukan kegiatan pengabdian ini dengan
tetap mengacu pada mekanisme yang ada. Hal ini mendorang agar kegiatan
pengabdian pada masyarakat dapat dilakukan secara luas di masyarakat dan
berlangsung kontinue.
Adapun untuk kelayakan pelaksana kegiatan pengabdian secara mandiri maka
pelaksana pelatihan aspek pembiayaan untuk manajemen usaha ini dilakukan oleh
dosen pengajar di fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo dengan bidang
keahlian Manajemen Keuangan. Sehingga dengan demikian pengetahuan yang
diberikan kepada masyarakat selaras dengan keahlian dan bidang ilmu dosen yang
melaksanakan kegiatan pengabdian secara mandiri ini.

7

BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL
Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan pada hari
tanggal 2018 yang berlokasi di aula kantor kecamatan Dumbo Raya dengan diikuti
sebanyak peserta yang berasal dari beberapa kelurahan dalam wilayah administrasi
Dumbo Raya. Adapun secara keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh peserta
kurang lebih sebanyak 25 orang ini berjalan seperti yang direncakanan.

B. Pembahasan
1. Temuan

2. Solusi
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A.

Kesimpulan
1.

Kegiatan pelatihan aspek keuangan untuk manajemen usaha rumah
tangga bagi kalangan perempuan telah dilakukan di kecamatan Dumbo
Raya, kota Gorontalo.

2.

Kegiatan pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman bagi
pelaku usaha perempuan didalam pengelolaan aspek keuangan.

B.

Saran
1.

Kegiatan pelatihan ini belum maksimal karena belum disertai dengan sesi
praktek bagaimana pengelolaan keuangan untuk masing-masing usaha.
Pelatihan yang dilakukan masih dalam ranah memberikan pengetahuan
untuk meningkatkan pemahaman peserta sehingga pada sesi berikutnya
waktu pelatihan dapat ditambah dengan sesi praktek.

2.

Perlunya penguatan dari pihak aparat desa maupun kecamatan terhadap
instansi terkait dengan keberadaan usaha yang dilakukan oleh kalangan
perempuan di Kecamatan Dumbo Raya. Hal ini agar terjadi
kesinambungan yang membawa dampak positif untuk perkembangan
wirausaha dan sisi ekonomi masyarakat.
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DAFTAR PUSTAKA

Alma, Buchari, 2013, Kewirausahaan, Bandung, CV Alfabeta
Anonim. 2012. Modul Bimbingan Teknis UKM dengan Inkubator: Praktek
Manajemen Keuangan. Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi
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Pramiyanti, Alila, 2008, Studi Kelayakan Bisnis untuk UKM, Medpress
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LAMPIRAN 1
SK KEGIATAN PENGABDIAN
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LAMPIRAN 2
BIODATA
Ketua pelaksana
A. Identitas Diri
1

Nama Lengkap (dengan gelar)

Yayu Isyana D Pongoliu, SE., M.Sc

2

Jenis Kelamin

Perempuan

3

Jabatan Fungsional

Lektor

4

NIP

19830104 200501 2 002

5

NIDN

0004018303

6

Tempat dan Tanggal Lahir

Gorontalo, 4 Januari 1983

7

Email

Yayuidp@gmail.com

8

Nomor Telepon

085242008243

9

Alamat Kantor

10

Nomor Telepon

FEB UNG Jalan Jenderal Sudirman no 6
Kota Gorontalo
0435 821752

B. Riwayat Pendidikan
S1

S2

Nama Perguruan Tinggi

Universitas Hasanuddin

Universitas Gadjah Mada

Bidang Ilmu

Manajemen Pemasaran

Manajemen Keuangan

Tahun Masuk/Lulus

2000 - 2004

2007 – 2009

Judul Skripsi/Tesis

Strategi Bersaing

Pengaruh Komisaris

TelkomFlexi sebagai

Independen, Hutang dan

Market Leader CDMA

Dividen Terhadap Kinerja
Perusahaan

Nama Pembimbing

Drs. Moh. Toha, MBA

Suad Husnan, PhD
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C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan skripsi/Tesis)
No
1

Tahun

Judul Penelitian

Sumber

2012

Identifikasi Pola dan Tingkat
Penggunaan Teknologi Tepat Guna
Pada UKM di Kabupaten Gorontalo
Survey Sosial Ekonomi Dalam
Rangka Pengembangan Demplot
Kelapa
Kopyor
Berbasis
Perkebunan Rakyat di Lokasi
Pengemabangan Wisata Pantai di
Provinsi Gorontalo.
Kajian Faktor Sosial Ekonomi yang
Berdampak Pada Usia Perkawinan
Pertama di Provinsi Gorontalo

Balihristi Provinsi

2

2013

3

2014

4

2017

Pengujian Empiris Fama-French
Five-Factor Asset Pricing Model
yang tergabung dalam Indeks LQ45 pada Bursa Efek Indonesia

Gorontalo
Hibah APBP
Pemerintah Provinsi
Gorontalo

Kerjasama IPADI dan
BKKBN Provinsi
Gorontalo
Penelitian Kolaboratif
PBNP Fakultas

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir
No

Tahun

Judul Pengabdian

1

2013

2

2014

3

2014

4

2014

5

2015

6

2016

Pelatihan manajemen keuangan
keluarga di Desa Bendungan,
Kabupaten Boalemo. Bentuk
kerjasama dengan program KKS
UNG
KKS Pengabdian Pemberdayaan
Kelompok Pengrajin Minyak
Kelapa Di Kecamatan Bonepantai
KKS Pengabdian Pemberdayaan
kelompok pengrajin Ikan Teri Desa
katialada
Ipteks bagi masyarakat (IBM)
Kelompok Pengrajin Karawo Desa
Mongolato
Ipteks bagi masyarakat (IBM)
Kelompok pengrajin minyak kelapa
tradisonal kecamatan Bone Pantai
Pengolahan
Kelapa
dan
Diversifikasi Produknya dalam
upaya
pemberdayaan
dan
peningkatan pendapatan masyarakat
di Kecamatan Dengilo.

Sumber
MANDIRI

PNBP UNG

PNBP UNG

DIKTI

DIKTI

PNBP UNG
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7

2016

8

2017

Pelatihan Aspek Manajemen Usaha
Pada Kelompok Pengrajin Minyak
Kelapa di Desa Tingkohubu,
Suwawa, Kecamatan Bone Bolango
KKN Revolusi Mental Mewujudkan
desa Bua yang mandiri, bersih,
tertib, melayani, dan bersatu dengan
meningkatkan potensi wirausaha
masyarakat.

PNBP UNG

PNBP UNG dan
KEMENKO PMK RI

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 tahun Terakhir
No

Judul Artikel Ilmiah

Volume/Nomor/Tahun

Nama Jurnal

1

Protean Career dan
Boundartless Career:
Perspektif Kontemporer
dalam Pengembangan Karir
pada Organisasi

Volume 2/ Nomor 3/
September 2009

Jurnal Oikosnomos

2

Pemberdayaan Kelompok
Pengrajin Minyak Kelapa Di
Kecamatan Bone Pantai

Volume 08 Nomor 03
November 2015

Jurnal Sainstek
UNG

F. Lain-lain
No

Tahun

1

2012-sekarang

2

2011-2012

Kegiatan
Sekretaris Pusat Pengendalian
Internal
Kepala bidang pengukuran Pusat
Penjaminan Mutu dan Akreditasi

Instansi
UNG
PNBP UNG

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Gorontalo, Desember 2018
Anggota

(Yayu Isyana D Pongoliu, SE., M.Sc)
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LAMPIRAN 3
PETA LOKASI KEGIATAN

Rute perjalanan dari Universitas Negeri Gorontalo ke Kantor Kecamatan
Dumbo Raya Kota Gorontalo
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