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Assalamualaikum Wr. Wb 

 Alhamdullilah, berkat rahmat dan hidayat Allah SWT. Akhirnya kami dapat 

menyelesaikan tugas PKM (Pengabdian Kepada Masyarakat). Tugas ini merupakan salah 

satu tugas Catur Dharma Perguruan dimana dosen dapat mengeskplorasikan diri dan 

bersosialisasi dengan masyarakat. Sekaligus menanamkan nilai-nilai religiusitas, 

membentuk generasi penerus yang berkepribadian dan berakhlak mulia, serta bertakwa 

terhadap Allah SWT. Kami menyadari bahwa sebagai manusia yang memiliki 

keterbatasan, tentu hasil tugas kami ini tidak luput dari kekurangan. Dengan semangat 

kami dapat menyelesaikan tugas ini semoga bapak/ibu dapat memakluminya. 

Pengabdian Kepada Masyarakat di bawah lembaga LPPM UHAMKA merupakan 

kegiatan yang mengintegrasikan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah ke 

dalam satu paket program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan melalui pendekatan 

pemberdayaan.  

Semoga laporan ini dapat melengkapi laporan-laporan yang sudah ada dan dapat 

bermanfaat bagi pembaca dan untuk pedoman dalam membuat laporan PKM. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

 

Jakarta, 19 Juni 2020 
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RINGKASAN 

 

Pengelolaan keuangan rumah tangga merupakan sebuah konsep yang perlu diketahui oleh 

para orang tua. Pengelolaan keuangan keluarga yang kurang tepat akan menimbulkan 

berbagai masalah yang akan terjadi di keluarga. Masalah keuangan merupakan salah satu 

penyebab terbesar dalam perceraian yang terjadi di Indonesia. Penelitian terdahulu 

membuktikan bahwa perceraian berakibat dari berbagai aspek seperti keuangan, 

pendidikan, status sosial dan perselingkuhan. terdapat beberapa masalah yang dialami oleh 

keluarga di Kelurahan Cempaka Putih Barat, antara lain minimnya pengetahuan terkait 

pengelolaan keuangan keluarga, minimnya pengetahuan terkait pembuatan cashflow untuk 

keuangan keluarga, dan ketiadaan sosialisasi terkait pengelolaan keuangan keluarga dalam 

bentuk cashflow. Solusi yang ditawaran oleh pengabdi atas masalah ekonomi dan 

pendidikan yang telah dirasakan oleh ibu-ibu          PKK RT 001/06 Kelurahan Cempaka 

Putih Barat adalah dengan menjalankan program pelatihan berupa “Pendampingan 

Pembuatan cash flow dalam mengelola keuangan rumah tangga”. Hasil dari pengabdian 

masyarakat tersebut akan di terjemahkan dalam laporan dan dibuat draft artikel yang akan 

dikirimkan ke jurnal  Pengabdian Kepada Masyarakat yang berakreditasi nasional.  
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Analisis Situasi 

Pengelolaan keuangan rumah tangga merupakan sebuah konsep yang perlu 

diketahui oleh para orang tua. Pengelolaan keuangan keluarga yang kurang tepat akan 

menimbulkan berbagai masalah yang akan terjadi di keluarga. Masalah keuangan 

merupakan salah satu penyebab terbesar dalam perceraian yang terjadi di Indonesia. 

Penelitian terdahulu membuktikan bahwa perceraian berakibat dari berbagai aspek seperti 

keuangan, pendidikan, status sosial dan perselingkuhan (Hewitt & Turrel, 2011) 

Perceraian yang terjadi pada sebuah keluarga bukan hanya dikarenakan ekonomi 

keluarga yang rendah, tetapi dapat terjadi pula pada pasangan suami istri dengan keadaan 

ekonomi yang terbilang mapan. Kemapanan keuangan bukan jaminan atas keharmonisan 

rumah tangga. Ketika keuangan keluara tidak bisa dikelola dengan baik maka akan 

menimbulkan masalah yang serius. Gaya hidup yang berlebihan dan menejemen keuangan 

yang buruk merupakan peyebab dari sulitnya mengelola keuangan keluarga. Pasangan 

suami dan istri sebaiknya selalu membuat anggaran bulanan dan mencatat pengeluaran 

perbulan.  

Perilaku dan nilai dalam mengelola keuangan keluarga terbagi dalam dua aspek, 

implisit dan eksplisit (John, 1999; Moschis, 1985). Pengelolaan keuangan implisit dimulai 

dari penanaman komunikasi yang berdasarkan norma, harapan, peniruan perilaku dari 

orang tua (Jorgensen & Savla, 2010). Pengelolaan keuangan eksplisit merupakan 

komunikasi langsung terhadap pengelolaan keuangan kepada ahlinya dan praktik langsung 

terkait pengelolaan keuangan (Sherraden, Moore Mc Bride, & Beverly, 2010, Chowa & 

Despard, 2014). Sosialisasi awal terkait pengelolaan keuangan rumah tangga akan 

berdampak baik bagi kelangsungan rumah tangga seumur hidup  (Chiteji & Stafford, 

1999; Kim & Chatterjee, 2013).  

Pendapatan dan pengeluaran keuangan rumah tangga akan lebih mudah 

diidentifikasi apabila dibuatkan sebuah laporan keuangan dalam bentuk cashflow atau 

yang biasa disebut arus kas. Cashflow merupakan subuah laporan atas penerimaan kas, 

pengeluaran kas dan perubahan kas dari aktifitas operasi, investasi dan pendanaan selama 
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satu periode (Weygandt et al., 2015). Informasi dari laporan arus kas akan sangat 

bermanfaat dalam pengelolaan keuangan (Weygandt et al., 2015). 

Mengelola cashflow rumah tangga merupakan hal yang tidak terlalu sulit. Dalam 

cashflow rumah tangga hanya mencatat pendapatan, pengeluaran dan keputusan untuk 

membeli atau berinvestasi. Oleh karena itu, cashflow merupakan sistem yang tepat untuk 

mengelola keuangan atas pendapatan dan pengeluaran serta memenuhi tujuan keuangan 

jangka pendek, menengah dan panjang.  

Meskipun kita sadari bahwa pengelolaan keuangan sangat penting. Namun, 

banyak orang tua yang mengabaikan pengelolaan keuangan keluarga yang sistematis, 

padahal mereka mengetahui manfaat dari pengelolaan keuangan tersebut. Pengabaian 

tersebut dikarenakan minimnya pengetahuan para orang tua tentang sistem pengelolaan 

keuangan keluarga. Oleh karena itu, pengabdi memutuskan untuk membuat sebuah 

program pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan cashflow dalam mengelola 

keuangan rumah tangga kepada ibu-ibu PKK di Kecamatan Cempaka Putih Barat.  

 

1.2 Permasalahan Mitra  

Dari persoalan diatas dapat dirumuskan berbagai masalah yang terkait, antara lain: 

1. Minimnya pengetahuan terkait pengelolaan keuangan keluarga  

2. Minimnya pengetahuan terkait pembuatan cashflow untuk keuangan keluarga 

3. Ketiadaan sosialisasi terkait pengelolaan keuangan keluarga dalam bentuk cashflow 
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BAB 2. 

SOLUSI DAN TARGET LUARAN 

 

2.1. Solusi yang ditawarkan 

Solusi yang ditawaran oleh pengabdi atas masalah ekonomi dan pendidikan yang telah 

dirasakan oleh ibu-ibu PKK RT 001/06 Kelurahan Cempaka Putih Barat adalah dengan 

menjalankan program pelatihan berupa “Pendampingan Pembuatan cash flow dalam 

mengelola keuangan rumah tangga”. 

Kegiatan pengabdian ini di lalukan dengan memberikan pelatihan penyusunan 

“Pendampingan Pembuatan  cash flow dalam mengelola keuangan rumah tangga” yang 

dilakukan langsung oleh tim pengabdian masyarakat di proposal ini. Selama program 

pengabdian pelatihanmengelola keuangan rumah tangga, ada satu kegiatan lagi yang akan 

mendukung kegiatan tersebut yaitu tentang bagaimana anak bisa belajar dengan nyaman di 

rumah.materi kedua dalam kegiatan ini berjudul “belajar yang menyenangkan untuk anak 

di rumah”. Pemberian materi yang kedua ini didasarkan pada keinginan salah satu peserta 

yang meminta tim pengabdian untuk memberika bagaimana tips-tips agar lingkungan 

belajar anak menjadi nyaman. 

 

2.2. Target  

Program pengabdian yang kami jalani ini merupakan suatu program Pengabdian 

Kepada Masyarakat (PKM) yang memiliki target untuk membantu masyarakat khususnya 

ibu-ibu PKK RT 001/06 Kelurahan Cempaka Putih Barat untuk membuat cash flow dalam 

mengelola keuangan rumah tangga sehingga  pengeluaran maupun pemasukan dalam 

rumah tangga dapat tercatat dengan baik. Selain itu kegiatan ini juga membantu kelompok 

PKK untuk melakukan pencatatan keuangan dalam organisasi, sehingga keuangan yang 

ada di organisasi dapat tercatat dengan baik. 

Dengan adanya kegiatan pencatatan dalam mengelola keuangan rumah tangga 

diharapkan masyarakat khususnya ibu-ibu anggota PKK RT 001/06 Kelurahan Cempaka 

Putih Barat memiliki kesadaran untuk dapat mengelola keuangan dalamrumah tangga 

mereka dengan baik. Selain itu, kegiatan lainnya yang akan dilakukan adalah pemberian 

materi tentang “belajar yang menyenangkan bagi anak di rumah”.kegiatan ini bertujuan 

untuk memberikan pengetahuan bagi ibi-ibu PKK RT 001/06 Kelurahan Cempaka Putih 
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Barat tentang bagaimana cara membuat anak “menyenangi” belajar serta bagaimana 

menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi anak di rumah.  

2.3. Luaran  

Program pengabdian yang kami jalani ini merupakan suatu program Pengabdian 

Kepada Masyarakat (PKM) yang memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan bagi 

masyarakat khususnya ibu-ibu anggota PKK RT 001/06 Kelurahan Cempaka Putih Barat 

agar dapat melakukan pencatatan keuangan dalam rumah tangga.  

Hasil dari pengabdian masyarakat tersebut akan di terjemahkan dalam laporan dan 

dibuat draft artikel yang akan dikirimkan ke jurnal  Pengabdian Kepada Masyarakat yang 

berakreditasi nasional. 
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BAB 3.  

METODE PELAKSANAAN 

 

3.1. Jadwal Kegiatan 

Kegiatan akan dilaksanakan pada: 

Hari/ Tanggal : Sabtu-Minggu, 1-2 Februari 2020  

Tempat : Jalan Murdai No. 15 RT 001/06 Cempaka Putih Barat 

Peserta : Ibu-ibu anggota PKK RT 001/06 Cempaka Putih Barat 

 

Tabel 1. Tahapan kegiatan pengabdian 

Nama Tahapan  Penjelasan Tahapan 

Tahap perencanaan 

atau pra pelaksanaan  

Pemetaan masalah, pembuatan proposal, komunikasi 

awal dengan Mitra Program Pengabdian Mayarakat  

Tahapan 

pelaksanaan  

1. Survey Awal  

2. Meminta mitra untuk memberikan informasi 

kepada anggota PKK untuk mengikuti 

kegiatan pelatihan. 

3. Tim Pengabdian kepada masyarakat 

UHAMKA menyiapkan materi pelatihan 

4. Tim pengabdian kepada masyarakat 

melaksanakan kegiatan pelatihan cash flow 

dalam mengelola keuangan rumah tangga  

5. Tim pengabdian kepada masyarakat 

memberikan materi tentang “belajar yang 

menyenangkan untuk anak di rumah” 

Tahapan evaluasi  Evaluasi program, pembuatan laporan hasil 

pelaksanaan pengabdian, dan luaran berupa artikel 

yang akan dipublikasikan di Jurnal Pengabdian 

Kepada Masyarakat. 

 

 

Mitra dalam kegiatan ini adalah ibu-ibu anggota PKK RT 001/06 Kelurahan Cempaka 

Putih Barat berdasarkan survei awal yang kami lakukan pada tanggal 3 Desember 2019, 
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ketua PKK RT 001/06 Kelurahan Cempaka Putih Barat menyebutkan bahwa anggotanya 

memerlukan pelatihan dalam mengelola keuangan rumah tangga agar pengeluaran yang 

ada bisa tercatat dengan baik. Kami menawarkan pelatihan “cashflow dalam mengelola 

keuangan rumah tangga” dan disambut baik oleh ketua PKK RT 001/06 Kelurahan 

Cempaka Putih Barat kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 1-2 Februari 2020. Hari 

pertama, Sabtu 1 Februari 2020 kegiatan yang tim pengabdian akan lakukan berupa 

pemberian materi awal sekaligus praktek sehingga ketika selesai kegiatan pelatihan, 

peserta bisa langsung menerapkannya. Selain itu kami tim pengabdian juga berencana 

memberikan isian angket yang akan di isi oleh peserta kegiatan. Angket tersebut sebagai 

bahan evaluasi bagi tim pengabdian masyarakat untuk kegiatan selanjutnya agak lebih baik 

dan memberikan manfaat bagi masyarakat. 

Pada hari kedua, Minggu 2 Februari 2020 tim pengabdian memberikan materi lanjutan 

tentang “Belajar yang menyenangkan untuk anak di rumah”. Kegiatan ini berupa 

penyampaian materi tentang bagaimana membuat anak di rumah menyukai belajar dan 

membuat jadwal belajar yang menyenangkan bagi anak di rumah. Sama seperti rencana 

pada hari pertama pada hari kedua pun peserta diberikan isian angket sebagai bahan 

evaluasi kegiatan bagi tim pengabdian masyarakat. Sehingga setelah kegiatan selesai 

dilakukan tim pengabdian dapat melihat bagaimana evaluasi dari peserta, baik evaluasi 

positif maupun kritik. Hal ini dapat dijadikan tim pengabdian sebagai acuan untuk 

melaksanakan kegiatan yang lebih baik. 
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BAB 4. 

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI 

 

4.1. Kelayakan Perguruan Tinggi 

Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) sebagai unit pelayanan teknis 

dalam implementasi Catur Darma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, LPPM UHAMKA 

memiliki tata organisasi sebagaimana tertuang dalam Statuta dan Renstra UHAMKA, 

dalam kegiatannya LPPM UHAMKA mendukung program pengabdian dan pemberdayaan 

kepada masyarakat melalui fasilitas program kepada civitas akademika di lingkungan 

UHAMKA untuk melaksanakan pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat, dan 

tahun 2016 UHAMKA mengucurkan dana sebesar Rp. 1.579.500.000.00 (satu milyar lima 

ratus tujuh puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Penguatan dan komitmen LPPM–

Uhamka ditunjukkan seperti pada tabel berikut: 

 

Tabel 2. Arah, Rencana dan Prioritas, Unggulan Pengabdian Masyarakat  

Arahan Kebijakan Rencana dan Prioritas Unggulan UHAMKA 

Lembaga Pengabdian dan 

Pemberdayaan Masyarakat 

(LPPM) Universitas 

Muhammadiyah Prof. DR. 

HAMKA sebagai institusi 

pelaksana terdepan dalam 

pengabdian dan pemberdayaan 

kepada masyarakat. Sebagai 

lembaga terdepan dalam 

pengabdian dan pemberdayaan 

masyarakat LPPM UHAMKA 

memiliki kebijakan dalam 

peningkatan kualitas dan 

kuantitas hasil, kualitas isi, 

peningkatan kualitas proses, 

termasuk peningkatan kualitas 

Peningkatan standar 

pengabdian bertujuan 

mewadahi bidang-bidang 

pengabdian seiring tren isu 

global seperti masyarakat 

ekonomi asean, isu gender, 

radikalisme agama, bahaya 

narkoba, bencana, teknologi 

informasi dan lingkungan. 

Selain membuat pengabdian 

berbasis isu global, juga 

peka terhadap isu nasional 

dengan bidang tema seperti 

poros maritim, swasembada 

pangan, pembangunan desa, 

reformasi budaya, 

a. Pendidikan  

b. karakter dan kearifan 

lokal,  

c. Sains dan teknologi 

ramah lingkungan 

terbarukan dan 

terintegrasi,  

d. Pengamalan nilai-

nilai Al Islam dan 

Kemuhammadiyahan 

untuk kualitas hidup 

berkemajuan bagi 

masyarakat, dan  

e. Kajian sosial 

humaniora, ekonomi 

dalam pengembangan 

ilmu dan perdamaian 

sebagai jawaban atas 

permasalahan yang 

ada dimasyarakat 
 

 



8 

 

pendanaan dan pembiayaan 

pengabdian dan pemberdayaan 

pada masyarakat berdasarkan 

standar nasional yang ditetapkan 

Kemristekdikti. 

 

pendidikan,  serta isu 

kewilayahan dimana 

UHAMKA berada yaitu 

perencanaan 

wilayah/penataan ruang 

kota, reklamasi pesisir, 

pengentasan kemiskinan, 

serta pemberdayaan dan 

revitalisasi ranting dan 

cabang Persyarikatan 

Muhammadiyah 

 

4.2. Kualifikasi Tim Pelaksana dan Tugas Dalam Pelaksanaan Kegiatan 

Perguruan Tinggi Muhammadiyah memiliki tugas untuk melaksanakan Catur 

Dharma perguruan tinggi yaitu pengajaran, pengabdian, penelitian dan 

Kemuhammmadiyahan salah satunya dengan PKM di Cempaka Putih Barat. Kegiatan 

pengabdian ini telah disesuaikan dengan bidang keilmuan yang dimiliki oleh anggota tim 

pelaksana. Tim pelaksana adalah 2 orang dosen tetap Universitas Muhammadiyah Prof. 

Dr. HAMKA. Adapun personil dari PKM ini adalah terdiri dari dua anggota yang 

meliputi: 

1. Meita Larasati, S.Pd., M.Sc sebagai ketua pelaksana dan pemateri serta pendamping 

kegiatan 

2. Asih  Miatun, M.Pd sebagai anggota pelaksana dan pemateri serta pendamping 

kegiatan 
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 BAB 5.  

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

 

5.1 Hasil Kegiatan 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 1-2 Februari 

2020. Kegiatan ini dilaksanakan di RT 001 RW 06 di kelurahan cempaka putih barat, 

kecamatan cempaka putih, Jakarta pusat. Tim pengabdian melakukan kegiatan pengabdian 

berupa pendampingan pembuatan cash flow dalam mengelola keuangan rumah tangga do 

kelurahan cempaka putih barat Jakarta pusat. Kegiatan pengabdian ini bekerja sama 

dengan grup ibu-ibu PKK di keluarahan cempaka putih barat. Organisasi PKK tersebut 

bergerak dalam bidang sosial, kesehatan dan KB, pelayanan posyandu, sosialisasi tanaman 

obat, dan penyuluhan perilaku sosial. 

Tim pengabdian membagi waktu pengabdian menjadi dua hari. Hari pertama 

dilakukann pada hari jumat tanggal 1 Februari 2020 pukul 15.30 WIB.  Pada hari pertama 

kegiatan PKM dilaukan dengan cara menjelaskan prinsip-prinsip dasar pencatatan 

keuangan yang sederhana dan sesuai dengan pencatatan keuangan keluarga. Selain itu, 

pada sesi ini diinformasikan bahwa penguasaan keuangan keluarga sangat penting bagi 

kelancaran keluarga. Pencatatan keuangan keluara dapat menjadi sebuah acuan dalam 

perencanaan investasi dan pembelian aset keluarga. Pencatatan keuangan yang berupa 

cashflow dapat dipahami dengan mudah oleh para ibu-ibu kerena penyusunannya yang 

telah dirumuskan oleh tim pengabdi secara sederhana. Secara general, para ibu rumah 

tangga di kecamatan cempaka putih barat memiliki literasi yang minim terhadap keuangan 

keluarga.  

Pelaksanaan kegiatan PKM pada hari kedua  adalah penyusunan dan uji coba 

pembuatan cash flow untuk keuangan keluarga dan materi tentang “belajar yang 

menyenangkan untuk anak di rumah”. Pelaksanaan hari kedua tanggal 2 Februari 2020 

berlangsung kurang lebih 4 jam, dimulai jam 13.00 hinggal 16.00. Pada hari kedua ini para 

peserta sangat antusias untuk mengetahui sistem dan prosedur pembuatan cashflow 

pencatatan rumah tangga. Peserta mengikuti dengan baik langkah pembuatan cashflow. 

Pembicara membimbing para peserta dalam mengerjakan cashflow tersebut hingga selesai. 

Pada awalnya peserta merasa kesulitan, namun seiring berjalannya waktu dan bimbingan 

daei pembicara maka peserta mulai memahami dan paham dalam menyusun cashflow 

keuangan keluarga. Lalu selain melakukan praktek pembuatan cash flow peserta kegiatan 
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juga mendapatkan materi tentang “belajar yang menyenangkan untuk anak di rumah”,. 

Materi ini memberikan pengetahuan bagi ibu rumah tangga tentang pentingnya 

mendampingi anak belajar dan menciptakan suasana belajar yang nyaman bagi anak di 

rumah.  

 

5.2 Luaran yang Dicapai 

Luaran yang dicapai pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat kali ini adalah 

adanya bilik baca yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat terutama 

para ibu rumah tangga dalam membuat pencatatan keuangan rumah tangga dan cashflow 

rumah tangga. Selain itu hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini dipublikasikan dalam 

jurnal pengabdian kepada masyarakat. Saat ini penulis sudah membuat draft artikel 

(terlampir ) yang rencananya akan dipublikasikan dalam jurnal Dinamisia Jurnal 

Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lancang Kuning. 

Kegiatan ini dipublikasikan akan dalam jurnal pengabdian kepada masyarakat 

dengan identitas jurnal sebagai berikut. 

IDENTITAS JURNAL 

Nama Jurnal Dinamisia Jurnal Pengabdian Kepada 

Masyarakat Universitas Lancang Kuning 

Website Jurnal https://journal.unilak.ac.id/index.php/dinamisia 

Status Artikel Submitted 

Jenis Jurnal Artikel 

Tanggal Submit 5 Mei 2020 

 

 

https://journal.unilak.ac.id/index.php/dinamisia
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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Program kemitraan masyarakat ini sangat bermanfaat bagi organisasi ibu-ibu PKK di 

keluarahan cempaka putih barat, RW 06. Kegiatan ini bermanfaat untuk meningkatkan 

kemampuan para ibu rumah tangga untuk meningkatan pengetahuan mereka dalam 

pengelolaan keuangan rumah tangga dan cashflow rumah tangga. Dalam cashflow rumah 

tangga mencatat pendapatan, pengeluaran dan keputusan untuk membeli atau berinvestasi. 

Oleh karena itu, cashflow merupakan sistem yang tepat untuk mengelola keuangan atas 

pendapatan dan pengeluaran serta memenuhi tujuan keuangan jangka pendek, menengah 

dan panjang.  

Meskipun kita sadari bahwa pengelolaan keuangan sangat penting. Namun, banyak 

orang tua yang mengabaikan pengelolaan keuangan keluarga yang sistematis, padahal 

mereka mengetahui manfaat dari pengelolaan keuangan tersebut. Pengabaian tersebut 

dikarenakan minimnya pengetahuan para orang tua tentang sistem pengelolaan keuangan 

keluarga. Oleh karena itu, pengabdi memutuskan untuk membuat sebuah program 

pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan cashflow dalam mengelola keuangan 

rumah tangga kepada ibu-ibu PKK di Kecamatan Cempaka Putih Barat. 

Oleh karena itu, pengabdi merasa penting untuk memberikan literasi terkait 

pengelolaan keuangan dan cashflow rumah tangga. Hal ini sangat dibutuhkan untuk para 

orang tua agar terstruktur dan terencana dalam mengelola keuangan keluarga yang akan 

berguna bagi kelangsungan dan masa depan keluarga tersebut.  

 

6.2 Saran 

Setelah melakukan program kegiatan ini, saran yang dapat tim kami sampaikan 

adalah sebagai berikut. 

a. Perlunya kesadaran orang tua dalam mengelola keuangan keluarga 

b. Pentingnya bagi orang tua dalam merencanakan keuangan keluarga dalam berinvestasi 

untuk masa depan keluarga 

c. Bimbingan dalam perencanaan keuangan dan pembuatan cashflow keluarga.  
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Abstrak  

Pengelolaan keuangan rumah tangga merupakan sebuah konsep yang perlu 
diketahui oleh para orang tua. Pengelolaan keuangan keluarga yang kurang tepat akan 
menimbulkan berbagai masalah yang akan terjadi di keluarga. Masalah keuangan 
merupakan salah satu penyebab terbesar dalam perceraian yang terjadi di Indonesia. 
Penelitian terdahulu membuktikan bahwa perceraian berakibat dari berbagai aspek 
seperti keuangan, pendidikan, status sosial dan perselingkuhan. terdapat beberapa 
masalah yang dialami oleh keluarga di Kelurahan Cempaka Putih Barat, antara lain 
minimnya pengetahuan terkait pengelolaan keuangan keluarga, minimnya pengetahuan 
terkait pembuatan cashflow untuk keuangan keluarga, dan ketiadaan sosialisasi terkait 
pengelolaan keuangan keluarga dalam bentuk cashflow. Solusi yang ditawaran oleh 
pengabdi atas masalah ekonomi dan pendidikan yang telah dirasakan oleh ibu-ibu PKK RT 
001/06 Kelurahan Cempaka Putih Barat adalah dengan menjalankan program pelatihan 
berupa “Pendampingan Pembuatan cash flow dalam mengelola keuangan rumah tangga”. 
 
Kata kunci: cash flow, keuangan, rumah tangga 
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1. PENDAHULUAN 
Pengelolaan keuangan rumah tangga merupakan sebuah konsep yang perlu 

diketahui oleh para orang tua. Pengelolaan keuangan keluarga yang kurang tepat akan 
menimbulkan berbagai masalah yang akan terjadi di keluarga. Masalah keuangan 
merupakan salah satu penyebab terbesar dalam perceraian yang terjadi di Indonesia. 
Penelitian terdahulu membuktikan bahwa perceraian berakibat dari berbagai aspek seperti 
keuangan, pendidikan, status sosial dan perselingkuhan (Hewitt & Turrel, 2011) 

Perceraian yang terjadi pada sebuah keluarga bukan hanya dikarenakan ekonomi 
keluarga yang rendah, tetapi dapat terjadi pula pada pasangan suami istri dengan keadaan 
ekonomi yang terbilang mapan. Kemapanan keuangan bukan jaminan atas keharmonisan 
rumah tangga. Ketika keuangan keluara tidak bisa dikelola dengan baik maka akan 
menimbulkan masalah yang serius. Gaya hidup yang berlebihan dan menejemen keuangan 
yang buruk merupakan peyebab dari sulitnya mengelola keuangan keluarga. Pasangan 
suami dan istri sebaiknya selalu membuat anggaran bulanan dan mencatat pengeluaran 
perbulan.  

Perilaku dan nilai dalam mengelola keuangan keluarga terbagi dalam dua aspek, 
implisit dan eksplisit (John, 1999; Moschis, 1985). Pengelolaan keuangan implisit dimulai 
dari penanaman komunikasi yang berdasarkan norma, harapan, peniruan perilaku dari 
orang tua (Jorgensen & Savla, 2010). Pengelolaan keuangan eksplisit merupakan komunikasi 
langsung terhadap pengelolaan keuangan kepada ahlinya dan praktik langsung terkait 
pengelolaan keuangan (Sherraden, Moore Mc Bride, & Beverly, 2010, Chowa & Despard, 
2014). Sosialisasi awal terkait pengelolaan keuangan rumah tangga akan berdampak baik 
bagi kelangsungan rumah tangga seumur hidup  (Chiteji & Stafford, 1999; Kim & Chatterjee, 
2013).  

Pendapatan dan pengeluaran keuangan rumah tangga akan lebih mudah 
diidentifikasi apabila dibuatkan sebuah laporan keuangan dalam bentuk cashflow atau yang 
biasa disebut arus kas. Cashflow merupakan subuah laporan atas penerimaan kas, 
pengeluaran kas dan perubahan kas dari aktifitas operasi, investasi dan pendanaan selama 
satu periode (Weygandt et al., 2015). Informasi dari laporan arus kas akan sangat 
bermanfaat dalam pengelolaan keuangan (Weygandt et al., 2015). 

Mengelola cashflow rumah tangga merupakan hal yang tidak terlalu sulit. Dalam 
cashflow rumah tangga hanya mencatat pendapatan, pengeluaran dan keputusan untuk 
membeli atau berinvestasi. Oleh karena itu, cashflow merupakan sistem yang tepat untuk 
mengelola keuangan atas pendapatan dan pengeluaran serta memenuhi tujuan keuangan 
jangka pendek, menengah dan panjang.  

Meskipun kita sadari bahwa pengelolaan keuangan sangat penting. Namun, banyak 
orang tua yang mengabaikan pengelolaan keuangan keluarga yang sistematis, padahal 
mereka mengetahui manfaat dari pengelolaan keuangan tersebut. Pengabaian tersebut 
dikarenakan minimnya pengetahuan para orang tua tentang sistem pengelolaan keuangan 
keluarga. Oleh karena itu, pengabdi memutuskan untuk membuat sebuah program 
pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan cashflow dalam mengelola keuangan 
rumah tangga kepada ibu-ibu PKK di Kecamatan Cempaka Putih Barat. 

2. METODE  
Mitra dalam kegiatan ini adalah ibu-ibu anggota PKK RT 001/06 Kelurahan Cempaka 

Putih Barat berdasarkan survei awal yang kami lakukan pada tanggal 3 Desember 2019, 
ketua PKK RT 001/06 Kelurahan Cempaka Putih Barat menyebutkan bahwa anggotanya 
memerlukan pelatihan dalam mengelola keuangan rumah tangga agar pengeluaran yang ada 
bisa tercatat dengan baik. Kami menawarkan pelatihan “cashflow dalam mengelola keuangan 
rumah tangga” dan disambut baik oleh ketua PKK RT 001/06 Kelurahan Cempaka Putih Barat 
kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 1-2 Februari 2020. Hari pertama, Sabtu 1 
Februari 2020 kegiatan yang tim pengabdian akan lakukan berupa pemberian materi awal 



 

 

sekaligus praktek sehingga ketika selesai kegiatan pelatihan, peserta bisa langsung 
menerapkannya. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 1-2 Februari 

2020. Kegiatan ini dilaksanakan di RT 001 RW 06 di kelurahan cempaka putih barat, 
kecamatan cempaka putih, Jakarta pusat. Tim pengabdian melakukan kegiatan pengabdian 
berupa pendampingan pembuatan cash flow dalam mengelola keuangan rumah tangga do 
kelurahan cempaka putih barat Jakarta pusat. Kegiatan pengabdian ini bekerja sama dengan 
grup ibu-ibu PKK di keluarahan cempaka putih barat. Organisasi PKK tersebut bergerak 
dalam bidang sosial, kesehatan dan KB, pelayanan posyandu, sosialisasi tanaman obat, dan 
penyuluhan perilaku sosial. 

Tim pengabdian membagi waktu pengabdian menjadi dua hari. Hari pertama 
dilakukann pada hari jumat tanggal 1 Februari 2020 pukul 15.30 WIB.  Pada hari pertama 
kegiatan PKM dilaukan dengan cara menjelaskan prinsip-prinsip dasar pencatatan keuangan 
yang sederhana dan sesuai dengan pencatatan keuangan keluarga. Selain itu, pada sesi ini 
diinformasikan bahwa penguasaan keuangan keluarga sangat penting bagi kelancaran 
keluarga. Pencatatan keuangan keluara dapat menjadi sebuah acuan dalam perencanaan 
investasi dan pembelian aset keluarga. Pencatatan keuangan yang berupa cashflow dapat 
dipahami dengan mudah oleh para ibu-ibu kerena penyusunannya yang telah dirumuskan 
oleh tim pengabdi secara sederhana. Secara general, para ibu rumah tangga di kecamatan 
cempaka putih barat memiliki literasi yang minim terhadap keuangan keluarga.  

Pelaksanaan kegiatan PKM pada hari kedua  adalah penyusunan dan uji coba 
pembuatan cash flow untuk keuangan keluarga dan materi tentang “belajar yang 
menyenangkan untuk anak di rumah”. Pelaksanaan hari kedua tanggal 2 Februari 2020 
berlangsung kurang lebih 4 jam, dimulai jam 13.00 hinggal 16.00. Pada hari kedua ini para 
peserta sangat antusias untuk mengetahui sistem dan prosedur pembuatan cashflow 
pencatatan rumah tangga. Peserta mengikuti dengan baik langkah pembuatan cashflow. 
Pembicara membimbing para peserta dalam mengerjakan cashflow tersebut hingga selesai. 
Pada awalnya peserta merasa kesulitan, namun seiring berjalannya waktu dan bimbingan 
daei pembicara maka peserta mulai memahami dan paham dalam menyusun cashflow 
keuangan keluarga. Pengabdian kepada masyarakat adalah usaha untuk menyebarluaskan 
ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni kepada masyarakat. Kegiatan tersebut harus mampu 
memberikan suatu nilai tambah bagi masyarakat, baik dalam kegiatan ekonomi, kebijakan, 
dan perubahan perilaku (sosial). Uraikan bahwa kegiatan pengabdian telah mampu memberi 
perubahan bagi individu/masyarakat maupun institusi baik jangka pendek maupun jangka 
panjang. 

 

Gambar 1. Pelaksanaan kegiatan pendampiang kegiatan cash flow dalam mengelola keuangan rumah 
tangga 



 

 

4. KESIMPULAN  
Program kemitraan masyarakat ini sangat bermanfaat bagi organisasi ibu-ibu PKK di 

keluarahan cempaka putih barat, RW 06. Kegiatan ini bermanfaat untuk meningkatkan 
kemampuan para ibu rumah tangga untuk meningkatan pengetahuan mereka dalam 
pengelolaan keuangan rumah tangga dan cashflow rumah tangga. Dalam cashflow rumah 
tangga mencatat pendapatan, pengeluaran dan keputusan untuk membeli atau berinvestasi. 
Oleh karena itu, cashflow merupakan sistem yang tepat untuk mengelola keuangan atas 
pendapatan dan pengeluaran serta memenuhi tujuan keuangan jangka pendek, menengah 
dan panjang.  

Meskipun kita sadari bahwa pengelolaan keuangan sangat penting. Namun, banyak 
orang tua yang mengabaikan pengelolaan keuangan keluarga yang sistematis, padahal 
mereka mengetahui manfaat dari pengelolaan keuangan tersebut. Pengabaian tersebut 
dikarenakan minimnya pengetahuan para orang tua tentang sistem pengelolaan keuangan 
keluarga. Oleh karena itu, pengabdi memutuskan untuk membuat sebuah program 
pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan cashflow dalam mengelola keuangan 
rumah tangga kepada ibu-ibu PKK di Kecamatan Cempaka Putih Barat. 

Oleh karena itu, pengabdi merasa penting untuk memberikan literasi terkait 
pengelolaan keuangan dan cashflow rumah tangga. Hal ini sangat dibutuhkan untuk para 
orang tua agar terstruktur dan terencana dalam mengelola keuangan keluarga yang akan 
berguna bagi kelangsungan dan masa depan keluarga tersebut. 
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