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Abstrak : Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan
pengetahuan tentang perencanaan dan pengelolaan keuangan. Kegiatan pelatihan dan penyuluhan
pengelolaan keuangan merupakan sarana peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat
dalam rangka merencanakan dan mengelola keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan
keluarga, Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Sunggumanai Kecamatan Pattalassang
Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa pada umumnya beberapa masyarakat masih minim
pengetahuan sehingga belum dapat mengatur perencanaan dan pengelolaan keuangan rumah
tangga dengan baik. Metode pendekatan yang ditawarkan untuk mendukung kegiatan program
pengabdian bagi masyarakat ini adalah metode partisipatif dimana mitra yang terlibat langsung
dalam pelaksanaan kegiatan mulai dari persiapan sampai terlaksananya kegiatan tersebut. Adapun
bentuk kegiatannya adalah mengadakan pertemuan melalui diskusi tanya jawab, musyawarah,
pelatihan. Hasil pelatihan ini memberikan manfaat dan menambah pengetahuan kepada
masayarakat terkait dengan perencanaan dan pengelolaan keuangan rumah tangga karena
pengaturan keuangan merupakan masalah tiap individu termasuk juga ibu rumah tangga dalam
mengatur dan mengelola keuangan.
Kata kunci : Perencanaan; Pengelolaan; Kesejahteraan Masyarakat
1. Pendahuluan
Keuangan adalah suatu hal yang sangat penting dalam sebuah rumah tangga.
Keuangan adalah salah satu hal yang menentukan bahagia atau tidaknya sebuah keluarga,
meskipun ada hal lain yang juga berpengaruh pada kondisi stabilitas rumah tangga. Pengaturan
keuangan yang baik dapat menciptakan keharmonisan keluarga.dan sebaliknya, keuangan yang
tidak dimanage dengan baik akan menimbulkan berbagai masalah dalam sebuah keluarga
(Managing finance, 2013).
Desa Sunggumanai merupakan salah satu desa maju yang juga merupakan desa pengrajin
kerajinan dari bambu di Kabupaten Gowa. Namun ternyata kesejahteraaan keluarga rata-rata
masih rendah. Penghasilan yang mereka peroleh rata-rata belum bisa memenuhi kesejahteraan
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hidup keluarga. Salah satu penyebab rendahnya kesejahteraan ekonomi keluarga di desa ini
adalah belum adanya kemampuan merencanakan dan mengatur keuangan.
Perencanaan adalah hal pertama yang harus dilakukan dalam mengatur keuangan rumah
tangga. Perencanaan keuangan dalam keluarga sangat dibutuhkan guna mengukur kesehatan
keuangan dengan membandingkan jumlah pendapatan dan jumlah pengeluaran, yang dimulai dari
melakukan evaluasi kesehatan keuangan, menentukan tujuan keuangan, mempersiapkan aksi
keuangan, menerapkan rencana keuangan dan melakukan evaluasi terhadap rencana keuangan
tersebut. Dengan perencanaan yang baik diharapkan dapat mempermudah dalam mengatur
keuangan rumah tangga yang akhirnya kesejahteraan keluarga meningkat.
Pentingnya pemahaman dalam Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga
dan kemampuan untuk mengimplementasikannya akan membantu masyarakat didalam
menyelesaikan masalah keuangan didalam rumah tangganya. Diharapkan dengan adanya
pemahaman yang baik mengenai perencanaan dan pengelolaan keuangan rumah tangga dalam
berbagai aspek kehidupan anggota keluarga seperti memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,
menyekolahkan anak hingga perguruan tinggi, dan persiapan hidup di hari tua akan membantu
masyarakat meningkatkan kesejahteraan hidup dan perekonomian keluarganya.
Ibu rumah tangga adalah adalah wanita yang bekerja menjalankan atau mengelola rumah
keluarganya. Seorang ibu rumah tangga bertanggung jawab untuk mendidik anak, memasak dan
menghidangkan makanan, membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari, membersihkan
dan memelihara rumah, menyiapkan pakaian untuk keluarga dan lain sebagainya. Selain peran
seperti tersebut diatas ibu rumah tangga mempunyai peran yang tidak kalah pentingnya dalam
keluarga yaitu mengelola atau mengatur keuangan keluarga.

2. Metode Pelaksanaan Kegiatan
Metode yang digunakan dalam pelaksanaan program kegiatan PKM ini adalah 1) Ceramah.
Peserta diberikan gambaran umum tentang pengelolaan keuangan dengan menggunakan akuntansi
sederhana, 2) Diskusi. Peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan
yang berkaitan dengan penyusunan keuangan yang selama ini mereka hadapi, 3) Kuesioner.
Sebelum pelaksanaan pemberian materi, peserta diberikan Kuesioner sebagai pre test untuk
melihat sejauh mana peserta memiliki pengetahuan terkait materi.
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Adapun kegiatan yang akan dilakukan pada program kegiatan PKM ini adalah membuat
rancangan dan pelaksanaan kegiatan. Rancangan pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan
beberapa tahap seperti 1) Sosialisasi ke mitra, tentang program pengabdian yang akan
dilaksanakan, 2) Menentukan koordinator lapangan untuk memudahkan komunikasi selama
kegiatan berlangsung, 3) Pertemuan dengan Mitra untuk membahas jadwal program pelatihan dan
disetujui bersama tim pelaksana, 4) Mensosialisasikan program kepada mitra yang akan
mengikuti kegiatan yaitu 25 orang ibu rumah tangga desa sunggumanai kecamatan pattalassang
kabupaten gowa. dan 5) Persiapan dan penyusunan dan materi pelatihan.
Selanjutnya dilakukan pelaksanaan kegiatan pelatihan dengan beberapa kegiatan seperti 1)
Pendampingan/pelatihan dimana tim pelaksana bertindak sebagai pengarah dalam melakukan
kegiatan yang dibuat bersama dengan mitra, 2) Pendampingan dan penyuluhan yang ditawarkan
oleh tim pelaksana kepada mitra untuk dipertimbangkan. apabila mitra setuju, maka akan
dilaksanakan tahapan kegiatan selanjutnya, 3) Evaluasi Kegiatan: setelah melaksanakan kegiatan
pengabdian dari seluruh rangkaian program kegiatan, kemudian peserta akan di evaluasi.

3. Hasil Dan Pembahasan
Sosialisasi Kegiatan
Hasil akhir dari kegiatan ini nampak pada pemahaman dan kesadaran dari peserta terhadap
arti pentingnya perencanaan dan pengelolaan keuangan rumah tangga. Peserta memiliki
ketrampilan dalam merencanakan dan mengelola keuangan rumah tangga serta memiliki
wawasan tentang cara meningkatkan pendapatan dengan memanfaatkan potensi lokal. Peserta
terlihat begitu aktif dan antusias dalam mengikuti kegiatan ini.

Gambar 1. Memberikan materi Pelatihan perencanaan dan pengelolaan keuangan rumah tangga
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Kegiatan dilaksanakan di Ruang Pola Desa Sunggumanai. Peserta adalah ibu-ibu rumah
tangga yang dihadiri pula oleh pemerintah setempat yang berjumlah 30 orang. Kegiatan seminar
tentang pentingnya peranan ibu rumah tangga dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga
dengan melakukan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik, lalu dilanjutkan dengan
pelatihan membuat perencanaan keuangan sederhana.

Gambar 2. Foto bersama di akhir acara oleh tim pengabdi dan para peserta
4. Kesimpulan
Dari pelaksanaan kegiatan ini, terdapat ada beberapa kesimpulan yakni sebagai berikut:
1. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di desa Sunggumanai Kecamatan
Pattalassang Kabupaten Gowa, berlangsung dengan baik dan lancar sesuai yang
diharapkan.
2. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana dan mendapatkan respon yang sangat positif
dari peserta
3. Peserta sangat antusias mengikuti kegiatan ini dengan memberikan beberapa tanggapan
dan pertanyaan
4. Meningkatkan wawasan peserta tentang cara dan konsep perencanaan dan pengelolaan
keuangan rumah tangga
5. Ucapan Terima Kasih
Tim pelaksana mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Rektor
Universitas Muslim Indonesia, Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPkM)
Universitas Muslim Indonesia atas dukungan pendanaan kegiatan melalui Program Pengabdian
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Masyarakat (PPM) ini.
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