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BAB I. PENDAHULUAN 

 
1. Analisis Situasi 

Masalah utama sebuah keluarga yang selalu ada biasanya seputar keuangan. Bisa 

karena kekurangan uang, kelebihan uang, atau karena bingung bagaimana mengatur uang 

bagi orang yang penghasilannya paspasan, sedangkan kebutuhan selalu melebihi 

pemasukan. Begitu pentingnya uang dalam peradaban manusia modern, sehingga uang bisa 

menjadikan orang menjadi bahagia dan juga bisa menjadi sumber malapetaka, sehingga 

banyak terjadi keluarga menjadi bercerai berai dan muncul masalah masalah keluarga 

karena masalah uang (I. L. S. Munthe and R. Y. Sari, 2000). 

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia memerlukan penghasilan. Setiap 

keluarga tentunya memiliki sumber penghasilan yang berasal dari berbagai bidang 

pekerjaan yang ditekuninya. Seberapa besar penghasilan dalam suatu keluarga, sebaiknya 

dapat dikelola secermat dan sebaik mungkin agar pengeluaran sesuai dengan pendapatan 

yang diterima, sehingga seluruh kebutuhan penting dalam keluarga dapat terpenuhi sesuai 

kemampuan masingmasing. Setiap orang berupaya untuk mencapai dambaannya yaitu 

keluarga yang sejahtera, karena dengan keluarga yang sejahtera yaitu ketika keluarga dapat 

menikmati hidup yang wajar, terkecukupi kebutuhan materiil maupun spiritual dan semua 

anggota keluarga mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk berkembang sesuai dengan 

kemampuan, bakat, dan potensi masing-masing (Rodhiyah, 2012). 

Permasalahan yang sering terjadi dalam sebuah rumah tangga, umumnya adalah 

seputar keuangan, seperti kekurangan uang atau kelebihan uang. Ketidaktahuan seseorang 

yang berpenghasilan paspasan, sedangkan kebutuhan melebihi pemasukan akan menjadi 

sumber malapetaka, sehingga banyak terjadi perceraian rumah tangga. Besar kecilnya 

penghasilan dalam keluarga, seharusnya dapat dikelola sebaik mungkin agar pengeluaran 

sesuai dengan pendapatan yang diterima (Ramli & Apriyanto, 2020). 

Besar kecilnya penghasilan keluarga bukan satu-satunya penentu cukup tidaknya 

pemenuhan kebutuhan. Penghasilan yang kecilpun bila dikelola (dimanajemen) dengan 

cermat dan baik akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dianggap penting oleh 

keluarga tersebut. Sebaliknya penghasilan yang besar belum tentu dapat memenuhi semua 

kebutuhan jika salah atau kurang cermat dalam mengelolanya. Seperti diketahui bahwa 

kebutuhan manusia sangatlah banyak, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, 

pendidikan, kesehatan, rekreasi, transportasi, dan sebagainya, sedangkan alat pemuas 
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kebutuhan yang berupa uang jumlahnya terbatas. Hal inilah yang menyebabkan manusia 

cenderung berkata kurang daripada lebih, karena kurang tahunya mereka bagaimana 

memanajemen keuangannya. 

Melalui manajemen keuangan, cara      mengambil      keputusan dapat diambil 

berdasarkan  skala  prioritas  sesuai  kondisi masing-masing keluarga. Kita dapat 

memprioritaskan kebutuhan yang sangat penting, penting, dan kurang penting,  sehingga  

harapannya  ada  uang yang tersisa untuk kebutuhan di masa depan dengan cara menabung. 

Management Keuangan Keluarga adalah “Seni pengelolaan keuangan yang dilakukan   

oleh   individu   atau   keluarga melalui  orang  lain  untuk  mencapai  tujuan yang effesien, 

efektif dan bermanfaat, sehingga  keluarga  tersebut  menjadi keluarga   yang   sejahtera   

dan   keluarga sakinah”. 

Pengelolaan atau management keuangan keluarga merupakan keharusan yang tidak 

bisa di tawar lagi, karena managemen/pengelolaan keuangan keluarga memiliki implikasi 

yang lebih luas sebab yang terlibat bukan hanya diri sendiri, tetapi istri/suami, anak-anak 

bahkan mungkin orang tua dan mertua. 

 

2. Peta Lokasi Mitra 

Lokasi mitra berada di tengah perkampungan yaitu beralamat di Purwadadi Baru No 

21 Jalan Jogja – Solo Km 10 Kalasan. 

 

Gambar 1. Peta Lokasi Mitra Sasaran 
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Jarak antara lokasi mitra sasaran yaitu Perkumpulan Arisan Marganingsih 

(ARISMA) dengan Institut Sains & Teknologi AKPRIND yaitu sejauh 10 km. 

 

3. Permasalahan Mitra 

Pandemi saat covid-19 yang terjadi di hampir semua negara menimbulkan gejolak 

perekonomian dan berrdampak pada sektor rumah tangga. Hal ini karena terjadi akibat naik 

turunnya harga kebutuhan pokok. Perempuan memegang peranan penting bagi rumah 

tangga saat ini. Menurut survey otoritas jasa keuangan (OJK), perencanaan dan 

pengambilan keputusan di keluarga lebih banyak didominasi oleh kaum perempuan. 

Melihat peran yang begitu besar dari perempuan maka diperlukan pengetahuan dan 

pemahaman mengenai konsep keuangan agar dapat terhindar dari kesalahan dalam 

pengambilan keputusan keuangan (Kartawinata dan Mubaraq, 2018). 

Berbeda halnya di dunia bisnis, setiap periode atau bulan perusahaan memiliki 

catatan atas laporan kekayaan dan laba rugi perusahaannya. Karena bila perusahaan tidak 

memiliki laporan tersebut, tentu akan menyulitkan pada pemimpin perusahaan untuk 

mengetahui posisi finansial perusahaannya, sehingga sangat tidak mungkin dapat 

mengambil keputusan keputusan bisnis perusahaan.  

Tanpa pengetahuan tentang manajemen keuangan, khususnya perencanaan 

keuangan, maka ekonomi keluarga dapat “kocar-kacir”, sehingga kehidupan keluarga 

menjadi tidak tenteram dan kesejahteraan keluarga tidak tercapai. Bahkan akibat lebih jauh 

dapat menyebabkan keretakan keluarga. Mengelola keuangan bukan merupakan soal yang 

mudah dan dapat dikerjakan begitu saja oleh semua orang. Permasalahan mitra dan 

peelesainnya dapan dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Permasalahan Mitra 

No. Permasalahan Uraian 

1. Pengeluaran yang lebih besar 

daripada pemasukan pada masa 

pandemik covid-19 

Memberikan beberapa referensi 

materi pengeloaan keuangan yang 

baik pada masa pandemic covid-19 

2. Tidak memiliki Perencanaan 

keuangan rumah tangga untuk 

masa depan 

Memberikan beberapa referensi 

materi perencanaan keuangan yang 

baik pada masa pandemic covid-19 

3. Tidak memiliki pencatatan 

keuangan rumah tangga 

Memberikan beberapa referensi 

materi perencanaan pencatatan 

keuangan rumah tangga sederhana. 
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Permasalahan dapat diatasi dengan pelatihan yang sesuai dengan permasalahan 

yang ada. Permasalahan pengelolaan dan pengaturan keuangan rumah tangga dapat 

diberikan materi tentang pengelolaan keuangan yang baik pada masa pandemik. Mengelola 

keuangan rumah tangga adalah tindakan untuk merencanakan, melaksanakan, memonitor, 

mengevaluasi, dan mengendalikan perolehan dan penggunaan sumber-sumber ekonomi 

keluarga agar tercapai tingkat pemenuhan kebutuhan secara optimum, memastikan adanya 

stabilitas dan pertumbuhan 

 

4. Sasaran Kegiatan 

Permasalahan pengelolaan dan pengaturan keuangan rumah tangga dapat diberikan 

materi tentang pengelolaan keuangan yang baik pada masa pandemik. Mengelola keuangan 

rumah tangga adalah tindakan untuk merencanakan, melaksanakan, memonitor, 

mengevaluasi, dan mengendalikan perolehan dan penggunaan sumber-sumber ekonomi 

keluarga agar tercapai tingkat pemenuhan kebutuhan secara optimum, memastikan adanya 

stabilitas dan pertumbuhan. 
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BAB II. METODE DAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

Metode pelaksanaan yang digunakan pada pengabdian masyarakat ini terdiri dari : 

1. Persiapan Kegiatan 

Persiapan dilakukan dengan meminta izin dan memaparkan jenis kegiatan 

pengabdian masyarakat kepada pimpinan Perkumpulan Arisan Marganingsih 

(ARISMA). Setelah mendapatkan izin, kegiatan yang selanjutnya dilakukan adalah 

sebagai berikut : 

a. Observasi, pada tahap ini dilakukan observasi nonpartisipan menurut Sugiono 

(2009) dalam observasi nonpartisipan adalah observasi dalam melakukan 

penelitian, peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. 

Pengamatan terhadap lingkungan Majlis Taklim Hidayatul Mubtadiin adalah 

dengan mengamati bagaimana perilaku sehari-hari berkomsumsi.  

b. Wawancara Wawancara dilakukan terhadap partisipan Perkumpulan Arisan 

Marganingsih (ARISMA) 

c. Pencarian referensi materi dilakukan dengan mencari yang tepat sesuai dengan 

apa yang akan diajarkan. 

2. Pelaksanaan Kegiatan 

a. Pelatihan dilakukan pada Tanggal 2 April 2022, dengan membarikan materi 

pengelolaan keuangan. Kegiatan ini melibatkan tutor yang berpengalaman. 

Tujuannya agar peserta mendapatkan pemahaman yang baik dalam mengelola dan 

mengatur keuangan di masa pandemic covid. Ibu-ibu sebagai manajer keuanga 

rumah tangga perlu memikirkan cara yang terbaik untuk melakukan kegiatan 

keuangan. Dikarenakan masalah perekonomian yang terimbas dari pandemik 

covid-19 menyebabkan ketidak seimbangan baik antara pendapatan dan 

pengeluaran (Rushadiyati dkk, 2017)  

b. Setelah dilakukan pelatihan oleh tutor, dilakukan diskusi dan sharing antar peserta 

dan tutor terkait permasalahaan keuangan yang dihadapi peserta. 

 

Peserta pelatihan seperti direncanakan sebelumnya diikuti seluruh anggota arisan. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa target peserta tercapai 100%. Angka tersebut 

enunjukkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat dilihat dari jumlah peserta yang 

mengikuti dapat dikatakan berhasil. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan pengabdian pada 

masyarakat ini mencakup beberapa komponen sebagai berikut:   
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Tabel 2. Target dan Prosentase Ketercapaian 

No. Keterangan 
Prosentase 

Ketercapaian 

1. Keberhasilan jumlah target peserta 100 % 

2. Ketercapaian tujuan pelatihan 100 % 

3. Ketercapaian target materi yang direncanakan  95 % 

4. Kemampuan peserta dalam penguasaan materi  95 % 

 

 

Manfaat yang diperoleh peserta adalah Memberikan keterampilan kepada peserta 

dalam mengelola keuangan rumah tangga pada masa pandemi sehingga dapat membantu 

memecahkan masalah dalam pengaturan keuangan rumah tangga di masa pandemic dan di 

masa depan serta manfaat lainnya sebagai forum untuk bertukar pikiran antara masyarakat 

dengan perguruan tinggi. 



7 
 

 

 

BAB III. DOKUMENTASI  KEGIATAN 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Pelatihan dan diskusi  

 

 
 

Gambar 2. Foto bersama usai pelatihan  
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BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1. Kesimpulan 

Mengelola keuangan keluarga berarti mengelola semua pendapatan atau 

penerimaan  baik  penerimaan  rutin maupun penerimaan insedentil dan pengeluaran 

rutin dan    pengeluaran    insedentil. Kesinambungan kehidupan keluarga menuju 

keharmonisan menjadi suatu keniscayaan bagi terwujudnya keluarga yang harmonis. Di 

antara faktor penting yang menjadi penunjang adalah pemahaman keluarga terhadap 

manajemen keuangan yang tepat. Masih cukup banyak kondisi keluarga yang rentan 

gejolak yang diakibatkan ekonomi rumah tangga. Dengan adanya pemahaman yang baik 

tentang     laporan     keuangan     keluarga, serta didukung   oleh   perencanaan   yang   

baik dengan pembagian  tugas  dengan  pasangan  dan usaha mensiasati pengeluaran 

ekstra maka rumah tangga dapat melalui masalah- masalah keuangan  keluarga  dengan  

solusi yang benar. Hal terpenting adalah saling keterbukaan serta menjalani kehidupan 

keluarga dengan tanggung jawab bersama. 

 

2 Saran 

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan antaral  pelaksanaan pelatihan ini juga 

melibatkan pihak keluarga serta lebih banyak diberikan contoh nyata kegiatan 

manajemen keuangan dengan model lebih praktis dan mudah.  Tujuannya gar bisa 

dimanfaatkan oleh berbagai kalangan usia. Diharapkan ada kegiatan pengabdian 

berkelanjutan dengan materi-materi lainnya yang lebih bermanfaat untuk peserta 

Pengabdian Masyarakat..  
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