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Bagian 1

WOMANPRENEUR DI JAWA TIMUR 

PENDAHULUAN

Sebelum kita membahas tentang pengelolaan keuangan pada 
womanpreneur (pebisnis perempuan), kita seharusnya 

memahami terlebih dahulu tentang konsep womanpreneur 
itu sendiri. Hal ini untuk memudahkan kita dalam merancang 
keuangan. Terlebih lagi sebagai pebisnis yang sukses tentunya salah 
satu kuncinya yaitu dalam pengelolaan keuangan. Untuk itu pada 
chapter ini akan dijelaskan tentang konsep entrepreneurship secara 
umum, konsep womenpreneur, karakteristik pebisnis perempuan, 
dan perkembangan womanpreneur di Jawa Timur.  

Jika membicarakan kewirausahaan mungkin kata ini sudah 
sangat familiar bagi sebagian besar orang, karena dalam kegiatan 
sehari-hari tentunya pasti berinteraksi dengan hal yang berkaitan 
dengan kewirausahaan, entah itu berinteraksi dengan entrepreneur 
di bidang makanan, minuman, atau barang yang kita butuhkan 
dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang berwirausaha atau 
entrepreneur selalu identik dengan orang yang berusaha mandiri 
tanpa terikat dengan orang lain, menciptakan suatu hal, atau 
menciptakan pekerjaannya sendiri.
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Kewirausahaan dan wirausaha merupakan suatu hal yang 
sangat penting akhir-akhir ini. Apalagi ketika masa pandemic 
seperti saat ini yang mengakibatkan banyak perusahaan terpaksa 
harus memulangkan sebagian besar karyawannya. Karena banyak 
karyawan yang dipulangkan akhirnya banyak masyarakat Indonesia 
yang kehilangan pekerjaan ketika masa pandemic. Dengan kejadian 
tersebut mau tidak mau, orang-orang yang kehilangan pekerjaan 
harus memutar otak agar tetap bisa bertahan hidup dan dapat 
mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Sehingga ketika masa 
pandemik ini banyak bermunculan wajah-wajah entrepreneur 
baru di Indonesia, baik entrepereneur di bidang kuliner, fashion, 
dan lain-lainnya. Kewirausahan dan Wirausaha merupakan jalan 
satu-satunya ketika mereka diberhentikan dari pekerjaan asalnya, 
dan juga susahnya dalam mencari pekerjaan baru.  Dari kejadian 
ini akhirnya banyak pihak yang menyadari peran entrepreneur di 
dunia kerja, karena selain dapat menciptakan lapangan kerja untuk 
diri sendiri, menjadi entrepreneur juga dapat menciptakan lapangan 
pekerjaan untuk orang lain.

Bila diputar kebelakang, dulu menjadi wirausaha bukanlah 
suatu pilihan bagi sebagian besar orang, bahkan lulusan sarjana 
sekalipun, karena menjadi seorang pekerja kantoran atau PNS 
tetap selalu menjadi pekerjaan idaman bagi sebagain besar orang. 
Khususnya menjadi seorang PNS merupakan pekerjaan yang paling 
banyak diminati bagi sebagian besar orang, karena selain menjanjikan 
keamanan kerja, juga akan mendapatkan tunjangan pensiun. 
Menjadi seorang entrepreneur bukanlah suatu yang mudah, karena 
pekerjaan ini adalah pekerjaan yang penuh dengan resiko, dan 
tidak adanya kepastian pendapatan yang akan diterima, sehingga 
mengakibatkan hanya sedikit orang yang berani mengambil resiko 
tersebut dan menjadi seorang wirausaha. Seorang entrepreneur 
bukan lah seorang pengusaha biasa, melainkan wirausahawan 
adalah seorang yang mengupayakan dirinyya menjadi pengusaha 
yang mandiri, yang merintis usaha bisnisnya dari bawah.
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Topik mengenai entrepreneurship menjadi salah satu topik 
yang sering bermunculan dan sering diangkat saat ini di berbagai 
macam media, akan tetapi yang membuat unik dan perlu sangat 
diapresiasi ketika entrepreneur yang sering bermunculan di berbagai 
media tersebut adalah seorang perempuan, atau yang bisa disebut 
sebagai womanpreneur. Menjadi seorang entrepreneur tentunya 
membutuhkan tenaga yang kuat, mental kuat, kreatif, dan mampu 
bersaing, sehingga perempuan yang mempunyai jiwa tersebut dan 
dapat menjadi seorang womanpreneur yang sukses sangat perlu 
untuk diapresiasi dan dapat dijadikan contoh oleh perempuan-
perempuan lain di Indonesia, khususnya perempuan yang berada 
di Jawa Timur. Makalah ini ingin melihat bagaimana peranan 
wanita pengusaha (womanpreneur) dalam dunia Kewirausahaan 
di Jawa Timur, karakteristik womanpreneur, serta bagaimana 
perkembangan womanpreneur di Jawa Timur?

ENTREPRENEURSHIP

Istilah entrepreneurs dan entrepreneurship menjadi topik 
yang sangat hangat dalam akhir-akhir ini, karena akhir-akhir 
ini bermunculan wajah-wajah entrepreneur baru yang sudah 
menghasilkan omset ratusan juta bahkan miliaran perbulannya. 
Menjadi seorang entrepreneur memang bukan suatu hal yang mudah 
bahkan juga penuh dengan resiko. Jika memang ingin menjadi 
pebisnis yang sukses tentunya harus berani mengambil resiko 
seperti ungkapan High Risk High Return, sehingga hanya sebagian 
kecil orang yang mampu melakukannya.  Istilah entrepreneur 
dapat didefinisikan sebagai orang yang mampu menciptakan 
pekerjaan untuk dirinya sendiri. Atau juga entrepreneur dapat 
dikatakan sebagai orang yang mampu mengolah sumberdaya 
yang ada menjadi suatu produk yang memiliki nilai tambah, atau 
dapat mengambil peluang dari apa yang tidak dilakukan oleh 
orang lain.  Menurut Suryana (2013) Entrepreneur adalah orang 
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yang melakukan aktivitas wirausaha dicirikan dengan pandai atau 
berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, 
menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, 
dan mengatur permodalan operasinya. Selain itu Alma (2011) 
juga mengatakan bahwa entrepreneur adalah seorang innovator, 
sebagai individu yang mempunyai naluri untuk melihat peluang-
peluang, mempunyai semangat, dan memiliki kemampuan untuk 
menaklukkan cara berpikir yang lamban dan malas.

Mindset atau pola pikir masyarakat Indonesia mengenai 
wirausaha masih belum banyak berubah, menjadi wirausaha 
dianggap lebih berisiko daripada menjadi pegawai yang memiliki 
pendapatan pasti dan teratur setiap bulannya. Karena sedikit 
orang yang berani mengambil resiko untuk memiliki pendapatan 
yang tidak pasti setiap bulannya, oleh karena itu orang yang mau 
berwirausaha jumlahnya masih sangat sedikit, karena sebagian 
besar orang lebih memilih yang pasti dan aman. Menurut pemilik 
Ciputra Group, Ciputra mengatakan bahwa Negara harus 
mendirikan lembaga-lembaga pendidikan khusus dunia usaha, 
agar dapat mengubah mindset masyarakat Indonesia untuk menjadi 
orang yang memiliki mental mandiri dan berjiwa wirausaha, bukan 
mental pekerja. Harapannya agar jika menjadi seorang pengusaha, 
maka seseorang tersebut mampu menciptakan lapangan pekerjaan 
bagi orang lain. Apalagi jumlah pengangguran saat ini semakin 
meningkat dari tahun ke tahun, hal itu disebabkan angka lulusan 
perguruan tinggi semakin bertambah, sedangkan kesempatan 
kerja yang tersedia semakin sempit. Oleh karena itu, Ciputra ingin 
merubah mindset masyarakat Indonesia untuk memiliki jiwa 
berwirausaha agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi 
orang lain, dan hal tersebut akan mengurangi angka pengangguran 
yang ada di Indonesia termasuk di Jawa Timur.
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WOMENPRENEUR

Kesenjangan gender terkadang masih ada di Indonesia, 
termasuk juga dirasakan dalam dunia wirausaha. Kesenjangan 
gender juga masih menjadi halangan bagi sebagian wanita untuk 
memulai sebuah usaha, karena wanita masih sering diragukan 
kemampuannya untuk memiliki usaha sendiri. Masih banyak orang 
yang memiliki mindset bahwa wanita tugasnya hanya dirumah 
dan menjadi ibu rumah tangga yang baik, dengan mindset yang 
seperti itulah yang membuat seseorang tidak pernah berkembang, 
karena tidak mau belajar hal yang baru. Padahal wanita juga dapat 
menjadi ibu rumah tangga yang baik sekaligus dapat membantu 
perekonomian keluarga dengan memulai usaha. Akan tetapi 
kesenjangan yang terjadi juga tidak mematahkan semangat bagi 
sebagian wanita untuk tetap maju dan mulai berwirausaha, dan 
terdapat sebagian wanita yang sudah membuktikan kesuksesannya 
dengan cara berwirausaha, bahkan juga ada yang sampai memiliki 
omset ratusan juta per bulan bahkan miliaran per bulan. Hal tersebut 
patut diacungi jempol dan diapresiasi, dan juga bisa dijadikan 
contoh oleh wanita-wanita lain, bahwa wanita juga bisa menjadi 
seorang pengusaha yang sukses, selama memiliki jiwa yang sabar, 
penuh semangat, tekun, konsisten, memiliki mental yang kuat, dan 
pandai menangkap peluang.

Wanita saat ini tidak lagi hanya menjadi penonton di dunia 
bisnis dan tidak lagi hanya dapat melihat kesuksesan orang lain di 
dunia usaha, tapi juga dapat berperan dan memiliki kesempatan 
yang sama untuk terjun di dunia usaha. Wanita-wanita pengusaha 
terbukti mampu bersaing dengan pria dalam mengembangkan 
diri dan usahanya. Buktinya banyak wanita tangguh yang mampu 
mengembangkan usahanya mulai dari nol dengan minim modal 
sampai dapat meraih omset ratusan juta bahkan milyaran per bulan. 
Para Wanita yang memiliki semangat untuk berwirausaha juga 
sangat memerlukan dukungan dari keluarga dan lingkungannya, 
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karena dukungan dari orang terdekat adalah suatu hal yang sangat 
penting, sehingga para wanita tetap tangguh dan pantang menyerah 
meskipun hasil berwirausaha belum terlalu terlihat.

Menjadi seorang pengusaha wanita tidak harus memiliki modal 
yang besar terlebih dahulu, hal itu dibuktikan oleh crazy rich 
Surabaya Delta Hesti Pemilik usaha “Handmadeshoesby” dulunya 
sebelum menjadi pengusaha sukses seperti sekarang, Delta Hesti 
hanyalah seorang lulusan Sekolah Dasar dan seorang pengamen. 
Delta Hesti memulai usahanya dari modal yang sangat kecil, tapi 
selalu memutar modalnya untuk mengembangkan usahanya 
sehingga usahanya bisa besar seperti sekarang. Usaha Delta Hesti ini 
selalu mengutamakan kuantitas, sehingga saat ini dapat bekerjasama 
dengan banyak pengrajin yang tersebar di seluruh Indonesia. Usaha 
milik Delta Hesti ini berupa grosir tas, sepatu, sandal, dan lain-lain, 
atau dapat dikatakan di bidang fashion wanita. Menurut Delta Hesti 
seorang pengusaha itu harus mau belajar terus, memikirkan caranya 
agar orang lain mau membeli produk usaha kita. Apalagi saat ini 
sudah didukung oleh perkembangan technology yang semakin 
pesat, sehingga iklan produk bisa dengan mudah sampai kepada 
orang lain. Delta Hesti memulai usahanya sejak tahun 2010.   Dari 
sini dapat disimpulkan bahwa menjadi seorang wirausaha yang 
sukses membutuhkan proses dan tidak ada yang instan, sehingga 
untuk menjadi seorang pengusaha membutuhkan semangat yang 
extra, sabar, konsisten, mau belajar, dan pantang menyerah dalam 
mengembangkan usahanya. Dengan menjadi seorang pengusaha, 
Delta Hesti selain menjadi crazy rich Surabaya, juga dapat 
menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Hal ini sangatlah baik 
untuk dijadikan contoh, bahwa Wanita juga dapat menjadi seorang 
pengusaha.

Womenpreneur selanjutnya yang berasal dari Jawa Timur yaitu 
adalah Susilaningsih, selaku owner sambal DDI. Susilaningsih 
berinovasi membuat berbagai macam jenis sambal dimulai ketika 
dirinya ingin memiliki kesibukan setelah pensiun. Selain itu juga 
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ketika dirinya pergi ke luar negeri pada tahun 2011, dirinya ingin 
makan menggunakan sambal namun tidak menemukan sambal 
yang enak di luar negeri. Hal tersebut yang membuat Susilaningsih 
memulai inovasi membuat sambal dengan varian pedas dengan 
bahan cabe yang dibeli dengan harga 5 Ribu rupiah. Lambat laun 
konsumennya mulai meningkat, sehingga dirinya memberanikan 
diri tes pasar untuk ekspor. Sambal miliknya saat ini sudah berhasil 
melakukan ekspor sejak tahun 2016 hingga saat ini. (Disperindag 
Jatim, 2020).

KARAKTERISTIK WOMANPRENEUR 

Sebagai seorang yang ingin menjadi pengusaha wanita, 
maka sebelumnya harus memiliki jiwa kewirausahaan terlebih 
dahulu, karena dengan adanya jiwa kewirausahaan maka usaha 
yang akan dijalankan diharapkan dapat memberikan hasil yang 
memuaskan, akan tetapi jika suatu bisnis dijalankan tanpa memiliki 
jiwa kewirausahaan maka bisnis atau usaha tersebut tidak akan 
berkembang. Untuk menjadi seorang pengusaha, seorang perempuan 
tidak cukup hanya memiliki pengetahuan mengenai bisnis, memiki 
jiwa kewirausahaan juga sangatlah penting. Jiwa entrepreneur ini 
yaitu meliputi aspek motivasi. Motivasi merupakan suatu variable 
perantara yang digunakan untuk menerangkan faktor-faktor dalam 
diri individu yang dapat membangkitkan, mempertahankan dan 
menyalurkan tingkah laku kearah suatu tujuan tertentu, motivasi 
berhubungan dengan kekuatan (dorongan) yang berada dalam diri 
manusia.  Menurut (Santrock, 2009) mendefinisikan bahwa motivasi 
melibatkan proses yang memberikan energy, mengarahkan, dan 
mempertahankan perilaku. Dengan demikian, perilaku yang 
termotivasi adalah perilaku yang mengandung energy, memiliki 
arah, dan dapat dipertahankan.

Sebenarnya sudah banyak beberapa tulisan atau ide yang 
mengemukakan tentang karakteristik womanpreneurs. Namun 
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dalam buku kali ini penulis ingin mengulas beberapa karakteristik 
yang penting untuk menjadi womenpreneur yang sukses. 
Karakteristik yang harus dimiliki oleh womanpreneur, diantaranya 
yaitu percaya diri, berani mengambil resiko, tidak hanya fokus 
terhadap hasil tapi juga mengutamakan proses, memiliki jiwa 
kepemimpinan, berorientasi ke masa depan, jujur dan tekun, 
memiliki inovasi dan kreativitas tinggi, mempunyai daya analisis 
yang baik atau mampu menangkap peluang usaha.

1. Percaya diri
Sebagai seorang entrepreneur harus tetap percaya diri 

meskipun banyak yang meremehkan, dan merendahkan. Karena 
jika seorang entrepreneur tidak percaya diri dengan pilihannya 
untuk menjadi seorang pengusaha, maka tidak akan berkembang 
usahanya. Memiliki karakteristik percaya diri merupakan 
keyakinan untuk memulai, melakukan, dan menyelesaikan 
setiap tugas seorang entrepreneur. Dengan rasa percaya diri 
maka seorang entrepreneur mampu menentukan target kerja 
yang rasional.

2.  Berani Mengambil Resiko
Menjadi seorang entrepreneur penuh dengan ketidakpastian 

termasuk penghasilan, sehingga mennjadi seorang entrepreneur 
memiliki resiko yang besar, sehingga untuk menjadi seorang 
entrepreneur harus berani mengambil resiko. High Risk High 
Return, untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan besar 
dalam usaha, maka juga harus siap untuk mengalami segala 
resiko yang mungkin akan dihadapi dalam mengembangkan 
usaha.

3.  Tidak hanya fokus terhadap hasil tapi juga mengutamakan 
proses

Dalam menjadi seorang entrepreneur tidak boleh hanya 
fokus terhadap hasil, karena jika terlalu fokus terhadap hasil, 



9Women’s Financial Literacy

jika usahanya lagi merosot dan mengalami kerugian maka akan 
mudah menyerah, jadi untuk menjadi seorang entrepreneur harus 
fokus terhadap proses, maka hasil akan mengikuti, dan tidak 
mudah menyerah meskipun hasilnya belum terlalu kelihatan.

4.  Memiliki jiwa kepemimpinan

Sebagai seorang entrepreneur seseorang harus memiliki 
jiwa kepemimpinan, karena sebagai seorang entrepreneur harus 
mampu mengambil keputusan dengan bijak tanpa merugikan 
pihak manapun dan harus mampu mengarahkan bisnisnya untuk 
menuju puncak kesuksesan, karena dibalik kesuksesan sebuah 
usaha tentunya ada pemimpin yang kuat yang bisa membawa 
usahanya sampai ke puncak.

5. Berorientasi ke masa depan

Menjadi seorang entrepreneur harus mampu bersaing di 
pasar local, mempunyai visi dan misi kerja yang jelas, selalu 
memiliki rencana untuk mengembangkan usahanya.

Selain itu juga selalu menyiapkan strategi yang matang untuk 
mewujudkan visi dan misi sebuah usaha yang ditekuninya. Selalu 
siap menghadapi arus perubahan dan dapat mempertahankan 
usahanya.

6. Jujur dan Tekun

Mempunyai sikap jujur dalam berwirausaha sangatlah 
penting, karena sifat jujur ini akan mendatangkan kepercayaan 
kepada masyarakat. Selain itu tekun juga sangat diperlukan 
oleh seorang entrepreneur karena menjadi seorang entrepreneur 
yang sukses tidak bisa didapatkan secara instan, sehingga 
membutuhkan ketekunan dan tetap konsisten untuk terus 
berusaha mengembangkan usahanya, tetap konsisten meskipun 
usahanya belum membuahkan hasil yang manis.
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7. Memiliki inovasi dan kreativitas tinggi

Seorang entrepreneur harus memiliki inovasi dan kreatifitas 
tinggi, karena banyak pesaing yang juga menyediakan produk 
serupa, sehingga sebagai seorang entrepreneur harus memiliki 
nilai yang lebih yang dapat membedakan dengan entrepreneur 
yang lain, selain itu dengan kreativitas maka seorang entrepreneur 
dapat menghasilkan barang dan jasa yang lebih efisien, yang 
dapat memberikan kepuasan lebih kepada konsumen.

8.  Mempunyai daya analisis yang baik atau mampu menangkap 
peluang usaha

Dalam menjadi seorang entrepreneur harus pandai 
menganalisis pasar, harus pandai menangkap peluang, sehingga 
tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.Dengan tahu apa 
yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka tentunya produk akan 
lebih banyak diburu daripada hal yang kurang dibutuhkan 
oleh masyarakat, dan itu sangat menguntungkan bagi seorang 
entrepreneur.

Karakteristik womanpreneur menurut (Susanne, 2007) yaitu 
kecenderungan untuk berani mengambil resiko, tidak kenal lelah, 
motivasi pribadi yang tinggi, menikah dan merupakan anak 
pertama, dari ayah yang juga wiraswasta, memahami kondisi 
sosial setempat, mampu secara keuangan, pandai bergaul, 
terampil mengelola usaha.

Seorang entrepreneur sejati pastinya tidak akan langsung 
mendapatkan hasil sesuai dengan keinginan atau jumlah yang 
besar dalam waktu yang singkat. Untuk mendapatkan hasil 
yang maksimal membutuhkan waktu dan proses yang panjang, 
sehingga untuk menjadi seorang entrepreneur harus memiliki 
kesabaran yang ekstra untuk berproses, dan mau belajar terus.
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PERKEMBANGAN WOMANPRENEUR DI JAWA 
TIMUR

Peran perempuan dalam hal ini sangat strategis. Hal ini karena 
di Jawa Timur sendiri memiliki karakteristik jumlah penduduk laki-
laki Provinsi Jawa Timur sebanyak 19693755 jiwa dan perempuan 
sebanyak 20.192.533 jiwa (BPS Provinsi Jatim, 2010). Dari jumlah yang 
unggul tersebut tentunya berpotensi untuk menjadi womanpreneurs 
dalam kegiatan ekonomi. Dinas perindustrian dan perdagangan 
Provinsi Jawa Timur menyebutkan bahwa wanita memiliki peranan 
penting dalam mendorong perekonomian Jawa Timur yang mana 
berdasarkan data BPS Jatim, perkembangan pengusaha wanita 
terhadap total pengusaha yang ada di Jawa Timur pada Tahun 
2018, 2019, 2020, masing-masing adalah 31,3%, 31,87%, dan 34,10% 
(Disperindag, 2020). Secara lebih rinci dapat dilihat pada table di 
bawah ini.

Tahun Perkembangan Pengusaha Wanita (%)

2018 31,3
2019 31,87
2020 34,10%

Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah pengusaha wanita 
yang ada di Jawa Timur dari tahun ke tahun selalu mengalami 
peningkatan. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Tulungagung. 

Kabupaten Tulungagung terbagi menjadi tiga dataran yaitu 
tinggi, sedang dan rendah. Dataran rendah meliputi semua desa/
kelurahan kecuali sebagian Kecamatan Pagerwojo (4 desa) dan 
sebagian Kecamatan Sendang (4 desa). Dataran sedang meliputi 
sebagian Kecamatan Pagerwojo (6 desa) dan sebagian Kecamatan 
Sendang (5 desa). Dataran tinggi meliputi sebagian Kecamatan 
Pagerwojo (1 desa) dan sebagian Kecamatan Sendang (2 desa). Dari 
wilayah seperti ini memiliki penduduk yang cukup potensi. Seperti 
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terlihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 1. 
Indikator kependudukan Kabupaten Tulungagung

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Tulungagung (2019/2020)

 

Gambar 2. 
Piramida Penduduk Tulungagung

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Tulungagung (2019/2020)

Dari gambar 1 dan 2 di atas dapat dilihat bahwa pertambahan 
jumlah penduduk yang cukup signifikan ditambah dengan 
sebaran berdasarkan jenis kelamin antara laki–laki dan perempuan 
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lebih banyak perempuan untuk usia 30 – 39 tahun. Hal ini dapat 
mempengaruhi kondisi pekerjaan. Secara lebih detail dapat dilihat 
pada gambar 3 di bawah ini tentang Persentase Pekerja menurut 
Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Tulungagung 2019.

 

Gambar 3. 
Persentase Pekerja menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten 

Tulungagung 2019
Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Tulungagung (2019/2020)

Berdasarkan gambar 3 di atas dapat diketahui bahwa 
entrepreneurship mengambil porsi sebesar 19,62% dari keseluruhan 
pekerjaan. Jika dilihat dari data maka sebenarnya pengusaha cukup 
mengambil peran stratgis dalam perekonomian di Kabupaten 
Tulungagung. Jika dilihat jenis lapangan usaha dapat dilihat pada 
gambar 4 di bawah ini.
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Gambar 4. Penduduk yang bekerja berdasarkan jenis lapangan usaha
Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Tulungagung (2019/2020)

Berdasrkan gambar 4 di atas bahwa lapangan usaha yang banyak 
diminati yaitu usaha Jasa. Hal ini tentunya sangat berdampak 
bagi pebisnis Online. Dari statistik tersebut yang dapat dilakukan 
yaitu dengan adanya peluang tersebut pebisnis perempuan 
dapat memanfaatkan kondisi tersebut untuk menjadi usaha yang 
menghasilkan keuntungan. Dengan adanya peluang bisnis dapat 
diperkuat dengan adanya kemampuan mengelola keuangan bisnis 
dengan baik. Pada bab selanjutnya akan dibahas tentang financial 
literacy. 

PENUTUP
Menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur bukanlah suatu 

hal yang mudah, dan tentunya tidak dapat langsung memperoleh 
hasil yang besar. Semuanya butuh proses dan waktu yang cukup 
panjang, sehingga jika ingin menjadi seorang entrepreneur harus 
memiliki kesabaran yang ekstra, tekun, konsisten, dan ada kemauan 
untuk terus belajar, mau mencoba, dan terus mengembangkan diri 
dan usaha sampai berhasil. Setiap orang memiliki kesempatan 
yang sama untuk menjadi seorang entrepreneur, baik itu laki-
laki maupun wanita, karena saat ini pengusaha wanita juga dari 
tahun ke tahun semakin bertumbuh. Jadi bukan hanya pria yang 
bisa menjadi pengusaha sukses, wanita juga bisa untuk menjadi 
seorang pengusaha yang sukses dan menjalani perannya sebagai 
womanpreneur.
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Bagian  2 

KONSEP DASAR LITERASI 
KEUANGAN

Literasi keuangan diperlukan oleh setiap orang agar memperoleh 
kesejahteraan keuangan yang baik. Salah satu indikator 

Kesejahteraan keuangan manakala orang bisa memenuhi kebutuhan 
hidupnya.  Literasi keuangan merupakan kombinasi, pengetahuan 
dan ketrampilan, sikap dan perilaku untuk membuat keputusan 
yang sehat dan efektif, agar dapat menghasilkan kesejahteraan 
keuangan dalam individu. Literasi keuangan juga bisa dikatakan 
sebagai pengetahuan dan ketrampilan individu untuk membuat 
keputusan yang tepat dan efektif dalam sebuah usaha melalui 
pemahaman mereka tentang keuangan.

Literasi keuangan sebaiknya dimiliki oleh manusia sejak usia 
dini. Dengan memiliki literasi keuangan yang baik, maka diharapkan 
di usia dewasa mereka akan dapat mengelola /mengatur keuangan 
secara rasional. Artinya mereka akan dapat menjadi pribadi yang 
tidak konsumerisme. Mereka dapat membagi penghasilan yang 
diperolehnya secara proporsional, sesuai dengan kebutuhan saat 
itu. Mereka dapat merencanakan penggunaan penghasilan seefektif 
mungkin, agar mereka dapat menyisihkan sebagian penghasilannya 
untuk ditabung, dan mereka dapat menghindarkan diri dari utang, 
yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional dalam 
rumah tangganya.
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Literasi keuangan adalah merupakan sebuah pengetahuan, 
sehingga literasi keuangan itu dapat diperoleh melalui pendidikan, 
baik pendidikan formal di bangku sekolah, atau pendidikan informal 
maupun non formal. Sebagaimana di Amerika mengamanatkan 
dimasukkannya materi tentang keuangan pribadi, ekonomi dan 
pendidikan konsumen dalam K-12 (Bernheim, et al 2001). 

Pendidikan keuangan sangat berpotensi untuk meningkatkan 
literasi keuangan individu. Mereka akan mampu untuk berpikir 
menggunakan penghasilannya untuk berkonsumsi dan menabung. 
Karena tanpa memiliki literasi keuangan yang baik, mereka akan 
tidak dapat mengelola penghasilan yang diperolehnya dengan 
baik. Mereka akan berusaha menyisihkan sebagian penghasilan 
yang diperolehnya untuk ditabung walau jumlahnya kecil. Artinya, 
mereka mampu untuk mengelola penghasilan yang diperolehnya 
dengan penuh perhitungan. 

Literasi keuangan adalah sejauh mana seseorang memahami 
konsep keuanagn utama, dan memiliki kemampuan dan 
kepercayaan diri untuk mengelola keuangan pribadi melalui 
pengambilan keputusan dan perencanaan keuangan jangka panjang. 
(Remund,2010)

Literasi keuangan merupakan ketrampilan, tetapi dalam 
praktek kebanyakan literasi keuangan itu banyak berbicara dengan 
perhitungan-perhitungan riil tentang keuangan. Misalnya seseorang 
menabung Rp 10.000.000,00 dalam jangka menengah, maka dia 
akan berpikir, berapa uang saya sesudah saya tabung misalnya 5 
tahun, kalau bunga per tahunnya 10%. Maka dia akan menghitung 
pada akhir tahun kelima uangnya menjadi Rp 61.050.000,00 yang 
diperoleh dari tabel bunga !0% jangka waktu 5 tahun yaitu 6,105 
dikalikan jumlah tabungan. 

Dengan demikian, literasi keuangan akan membantu individu 
berpikir jumlah uang yang akan diterimanya nanti seandainya 
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uangnya ditabung, apakah lebih menguntungkan bila uangnya 
digunakan untuk usaha. Sehingga literasi keuangan membantu 
individu dalam mengambil keputusan yang tepat tentang uang 
yang dimilikinya. Hal ini sangat berguna bagi individu dalam 
menghadapi masa pension nantinya. Sebagaimana disimpulkan 
oleh Adams dan Rau “Mungkin salah satu temuan paling kuat di 
seluruh literatur adalah bahwa literasi keuangan (faktor kognitif) 
memainkan peranan kunci dalam persiapan keuangan pension. 

Baik dalam studi ekperimental dan non eksperimental 
menunjukkan pemahaman dasar menabung, seperti bunga 
majemuk pada contoh di atas memiliki pengaruh langsung pada 
persiapan keuangan dalam menghadapi pension. Sebagaimana 
diketahui   masa pension penghasilan akan berkurang, sehingga 
perlu ada persiapan sebelumnya, agar dalam menjalani pension 
penghasilan yang diperoleh tidak banyak berkurang. Mereka tidak 
akan merasakan kesulitan keuangan walaupun telah pension.

Literasi keuangan merupakan kemampuan untuk menggunakan 
pengetahuan dan ketrampilan untuk mengelola sumber daya 
keuangan seseorang secara efektif untuk keamanan keuangan 
seumur hidup. (Jumt and tart), Oleh karena itu agar individu 
dapat mencapai kesejahteraan dibidang keuangan pengetahuan 
tentang pengelolaan keuangan perlu dikuasai dengan baik. 
Pendidikan tentang pengelolaan keuangan seyogyanya diberikan 
oleh orang tua kepada anak sejak anak bisa diajak bicara. Tentunya 
bukan memberikan pengetahuan berhitung terhadap uang, tetapi 
sentuhan-sentuhan yang bersinggungan dengan pengelolaan uang 
perlu disampaikan kepada anak. 

Sangat sederhana seandainya orang tua mengajak anak untuk 
belanja, dengan membawa catatan. Memang anak belum bisa baca, 
tetapi anak kecil akan memperhatikan apa yang dilakukan oaleh 
orang tuanya. Setiap mau mengambil barang, selalu melihat kertas 
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yang dipegang. Penglihatan tersebut akan terpatri dalam benak 
anak tersebut. Orang tua secara tidak langsung merupakan figure 
yang akan diikuti oleh anak-anaknya dalam setiap geraknya. Inilah 
yang seharusnya menjadi kunci mendidik anak dalam segala aspek, 
tidak hanya dalam mengelola uang. Tetapi dalam segala aspek 
kehidupan dapat diberikan melalui pembelajaran langsung berupa 
panutan.

Pengetahuan tentang keuangan merupakan masalah yang sangat 
penting untuk dipahami oleh setiap orang, baik yang melakukan 
usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Bagi rumah tangga 
pengetahuan tentang keuangan merupakan dasar yang sangat 
kuat untuk dapat meraih kesejahteraan di bidang keuangan. Tanpa 
memiliki pengetahuan tentang keuangan yang baik, maka sulit 
bagi sesorang untuk mencapai kesejahteraan keuangan. Seseorang 
dikatakan sejahtera di bidang keuangan, manakala mereka mampu 
memenuhi kebutuhan hidup tanpa harus memiliki tanggungan 
utang. 

Pengelolaan keuangan bagi individu akan bergerak sesuai 
dengan umur nya, semakin bertambah usia (dalam batas tertentu) 
mereka akan sedikit melakukan kesalahan dalam pengelolaan 
keuangan. Pada batas usia 50 tahun individu mencapai titik 
pengelolaan uang terbaik, sebelum mereka akhirnya mengalami 
penurunan dalam pengelolaan keuangan. (Agarwal, dkk,2011). 
Oleh karena itu dalam praktek dilapangan seyogyanya individu 
memulai usaha itu jangan diusia di atas 50 tahun. Karena diusia 
tersebut individu dapat mengalami penurunan dalam pengelolaan 
keuangan. 

Seseorang dikatakan melek finansiil manakala mereka mampu 
mengelola penghasilannya dengan baik. Penghasilan yang diperoleh 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang diperlukan. 
Disamping itu mereka mampu membuat skala prioritas mana kala 
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kebutuhan lebih banyak dari jumlah penghasilan, sehingga perlu 
dibuat skala prioritas, karena tidak mungkin memenuhi semua 
kebutuhan dengan penghasilan yang ada.  Dismping membuat skala 
prioritas, mereka juga membuat perencanaan tentang penghasilan 
dan pengeluaran. Dengan perencanaan yang bagus, maka akan 
dapat ditekan pengeluaran-pengeluaran yang sebetulnya tidak 
perlu. 

TINGKAT LITERASI KEUANGAN

Pelaksanaan Edukasi dalam rangka meningkatkan keuangan 
masyarakat sangat diperlukan karena berdasarkan survei yang 
dilakukan oleh OJK pada 2013, bahwa tingkat literasi keuangan 
penduduk Indonesia dibagi menjadi empat bagian, yakni:

1. Well literate (21,84 %), yakni memiliki pengetahuan dan keyakinan 
tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, 
termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait 
produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam 
menggunakan produk dan jasa keuangan.

2. Sufficient literate (75,69 %), memiliki pengetahuan dan keyakinan 
tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, 
termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait 
produk dan jasa keuangan.

3. Less literate (2,06 %), hanya memiliki pengetahuan tentang 
lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.

4. Not literate (0,41%), tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan 
terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, 
serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk 
dan jasa keuangan.
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 Literasi Keuangan memiliki tujuan jangka panjang bagi seluruh 
golongan masyarakat, yaitu: 

1. Meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya less literate 
atau not literate menjadi well literate.

2. Meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan jasa 
keuangan.

Agar masyarakat luas dapat menentukan produk dan layanan 
jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan, masyarakat harus 
memahami dengan benar manfaat dan risiko, mengetahui hak dan 
kewajiban serta meyakini bahwa produk dan layanan jasa keuangan 
yang dipilih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagi masyarakat, Literasi Keuangan memberikan manfaat yang 
besar, seperti:

1. Mampu memilih dan memanfaatkan produk dan layanan jasa 
keuangan yang sesuai kebutuhan; memiliki kemampuan dalam 
melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik;

2. Terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang 
tidak jelas;

3. Mendapatkan pemahaman mengenai manfaat dan risiko produk 
dan layanan jasa keuangan.

Literasi Keuangan juga memberikan manfaat yang besar bagi 
sektor jasa keuangan. Lembaga keuangan dan masyarakat saling 
membutuhkan satu sama lain sehingga semakin tinggi tingkat 
Literasi Keuangan masyarakat, maka semakin banyak masyarakat 
yang akan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan.
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PERANAN ORANG TUA DALAM PEMBELAJARAN 
LITERASI KEUANGAN

Literasi keuangan diperlukan oleh setiap orang, baik sebagai 
individu, maupun sebagai usahawan. Karena pengetahuan tentang 
keuangan merupakan pengetahuan yang penting dalam mengelola 
keuangan. Mengatur keuangan dari penghasilan yang diperoleh 
sangat penting untuk dipahami oleh setiap individu. Oleh karena 
itu perlu ada buku yang dapat dibaca dan dipelajari oleh individu 
yang menginginkan pengetahuan tentang literasi keuangan. Literasi 
keuangan sangat penting bagi ibu-ibu, karena ibu-ibu adalah alat 
yang paling tepat untuk mentransfer literasi keuangan pada generasi 
muda, khususnya pada anak-anak uasia dini. 

Ada dua alasan mengapa ibu-ibu sangat penting untuk 
mengetahui literasi keuangan yaitu: (1) ibu-ibu memiliki banyak 
waktu untuk memberi pemahaman literasi keuangan pada anak-
anak (2) Banyak usaha “home industry” yang nantinya sebagai 
embrio UMK dilakukan oleh ibu-ibu dalam menggunakan waktu 
luangnya.  Itulah alasan mengapa pengetahuan tentang “literasi 
keuangan “sangat penting bagi ibu-ibu. Karena orang tua itu 
sebagai panutan bagi anak-anaknya., sehingga apa yang dilakukan 
oleh orang tua, akan dilakukan pula oleh anak-anaknya.

Pola asuh orang tua dirumah akan mempengaruhi tingkah laku, 
emosi anak dalam kehidupan selanjutnya. Sebagai contoh misalnya: 
Jika anak terbiasa untuk diberi limpahan kasih sayang dan perhatian 
dari kedua orang tuanya di rumah, maka ia akan terbiasa member 
hal yang sama kepada teman-temannya (Gamayanti,2006). Disinilah 
bagi anak, orang tua adalah panutan segalanya. Oleh sebab itu, 
peran orang tua sebagai pengasuh, jangan digantikan oleh orang 
lain. Karena panutannya nanti akan berbeda dengan apa yang 
dimiliki oleh orang tua mereka. 
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Peran orang tua sebagai pengasuh, tidak bisa digantikan oleh 
siapapun, karena pola asuh orang tua sangat diperlukan, tidak dapat 
digantikan oleh siapapun. Karakter orang tua akan mempengaruhi 
perkembangan anak, karena interaksi yang terjadi antara anak dan 
orang tua, akan berpengaruh pada kwalitas perkembangan anak-
anaknya. Pada dasarnya anak yang cerdas tidak tumbuh dengan 
sendirinya. Orang tua berperan besar menciptakan lingkungan 
yang kondusif untuk merangsang potensi anak, bahkan sejak dalam 
kandungan (Munandar: 97).

Pendidikan pengelolaan keuangan sangat penting diajarkan 
kepada anak sejak anak berusia dini, karena hal tersebut dapat 
membentuk sikap hidup hemat anak sejak usia dini. Hal tersebut 
tentu saja menjadi hal yang positif bagi anak di usia dini dalam rangka 
menyongsong kehidupan di usia dewasanya. Jika di usia dini sang 
anak sudah ditanamkan sikap hidup hemat, melalui pendidikan 
dalam pengelolaan keuangan, maka diharapkan di usia dewasanya 
sang anak sudah terbiasa untuk hidup tidak konsumtif, berhati-hati 
dalam mengelola keuangan, dan juga mampu memperhitungkan 
jumlah pendapatan dengan pengeluaran di usia dewasanya.

Oleh karena itu sebagai orang tua perlu memberikan 
pengetahuan tentang keuangan kepada anak-anak sejak dini. Karena 
penegetahuan ini sangat bermanfaat bagi kehidupan pada saat 
dewasa nantinya. Lermitte dan Merrit (2004) menyatakan bahwa 
terdapat 4 manfaat positif mengajarkan anak untuk mengelola 
keuangannya sejak dini. Keempat manfaat tersebut di antaranya, 
(1) anak-anak kelak dapat menjadi orang dewasa yang bertanggung 
jawab secara finansial, (2) anak-anak bisa mengembangkan nilai 
positif yang kuat mengenai uang, (3) anak-anak akan belajar 
kebiasaan uang yang konsisten dan keterampilan finansial yang 
berguna, dan (4) anak-anak akan mengembangkan keyakinan untuk 
membuat pilihan mereka sendiri. 
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LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN LITERASI 
KEUANGAN 

Pembelajaran literasi ekonomi bisa dilakukan dengan berbagai 
langkah, tergantung kepada siapa literasi ekonomi diberikan. 
Sebetulnya kalau kita lihat dari pengertian literasi ekonomi adalah 
memberikan pengetahuan dan ketrampilan dalam mengelola 
penghasilannya, agar dapat memperoleh kesejahteraan keuangan. 
Bagi anak-anak usia dini, pengetahuan tentang literasi keuangan 
sangat penting diketahui, sesuai dengan tingkat pemikirannya. 
Banyak ahli memberikan pendapatnya bagaimana cara mengajarkan 
pengelolaan keuangan pada anak-anak. Sebagaimana yang 
disampaikan oleh Jason (2014) cara sederhana dalam mengajarkan 
pengelolaan uang terhadap anak. Berikut ini beberapa cara yang 
disampaikan:

1. Menggunakan uang saku untuk mengajarkan beberapa hal 
penting. Misalnya menyisihkan sekian persen untuk tabungan, 
sumbangan sosial dan tujuan keuangan jangka pendek seperti 
membeli mainan tertentu – kemudian libatkan mereka untuk 
memilih bagaimana membelanjakan yang tersebut.

2. Saat Anda menggunakan ATM, jelaskan bahwa uang yang 
dikeluarkan ATM bukanlah pemberian/gratis, tapi hasil kerja 
keras yang ditabung oleh Anda.

3. Untuk mendorong minat menabung, tawarkan insentif bahwa 
tiap kali ia menabung, Anda akan menyetor uang sebesar 50% 
dari uang yang ditabungkan. 

4. Berikan contoh yang baik. Jika uang Anda menipis dan Anda 
terpaksa menolak rengekan anak untuk membeli barang-barang 
yang tidak penting, lakukan hal yang sama. Korbankan satu 
keinginan yang anak Anda tahu sangat berarti bagi Anda. 
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5. Bukalah akun investasi khusus untuk mempersiapkan dana 
pendidikan anak Anda dan beritahukan hal ini kepada anak 
Anda sebelum mendiskusikan pilihan sekolah atau universitas 
untuknya.

Orang tua hendaknya meminta anak-anak untuk membuat 
perencanaan penggunaan uang saku mereka. Berapa % yang 
digunakan untuk membeli makanan di sekolah, berapa % untuk 
membeli kebutuhan sekolah, berapa % yang akan ditabung dan 
seterusnya. Dari perencanaan tersebut, setelah melalui pertimbangan 
dan diskusi baru diputuskan berapa besar uang sakunya. Tanamkan 
pada anak, bahwa uang yang diperoleh itu merupakan hasil dari 
bekerja, sehingga harus digunakan sebaik mungkin. 

Untuk memotivasi agar anak suka menabung, orang tua dapat 
memberi hadiah kepada mereka. Dan hadiah dapat berupa apapun, 
asalkan hadiah yang mendidik. Dalam keluarga akan lebih baik 
kalau menggunakan keuangan terbuka, artinya anak-anak akan 
tahu kondisi keuangan orang tuanya, sehingga mereka tidak akan 
minta untuk dibelikan barang yang tidak penting. Jadi manfaat 
pendidikan pengelolaan keuangan usia dini, adalah agar anak dapat 
menghargai uang, mereka akan hati-hati dalam membelanjakannya. 
Mereka mengetahui bahwa uang diperoleh dari hasil bekerja, dan 
bekerja itu melelahkan. Sehingga dengan menanamkan sejak usia 
dini, sangat bermanfaat bagi mereka dalam menapak kehidupan di 
masa datang.  

Mintarti dalam pidato pengukuhannya menyatakan langkah-
langkah dalam pendidikan pengelolaan keuangan pada anak dapat 
dilakukan sebagai berikut:

A. Memberikan Kepercayaan Pada Anak Dalam Pengelolaan 
Keuangan

Pengelolaan uang saku anak, hendaknya dilakukan sendiri 
oleh anak, orang tua seyogyanya tidak ikut campur. Biarkan 
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mereka mengelola sendiri uang sakunya. Apabila mereka 
membuat kesalahan, pada akhirnya mereka akan menyadarinya, 
bahwa telah terjadi kesalahan dalam cara pengelolaan uang saku. 
Karena pengalaman merupakan guru yang baik, dalam meniti 
langkah kedepan. Orang tua diharapkan dapat menjadi teladan, 
bagi anak-anaknya dalam pengelolaan keuangan.  

Pengelolaan keuangan yang baik bagi anak-anak, sebetulnya 
dimulai dari ibu saat mendidik anak-anaknya semasa kecil. 
Hindarilah memberi hukuman pada anak, terkait dengan 
kesalahan yang diperbuat. Karena hal ini dapat merangsang 
munculnya kebohongan pada diri anak-anak, karena takut 
menerima hukuman, maka dia akan berkata bohong. Ini adalah 
jenis kebohongan yang paling jelek (Lawrence: 63), karena 
mereka bohong untuk menghindari hukuman dan mereka tidak 
punya tanggung jawab. Untuk itulah, agar anak tidak berbohong, 
berilah kepercayaan kepada anak-anak dalam mengelola uang 
sakunya. Karena dengan diberinya kepercayaan, anak-anak akan 
senang, dan mereka akan melakukannya dengan hati-hati. Orang 
tua jangan selalu menyalahkan anak-anaknya, manakala mereka 
membuat kesalahan dalam membelanjakan uang sakunya. 
Jangan mudah memberikan hukuman pada anak-anak manakala 
mereka melakukan kesalahan.

Pembelajaran yang paling efektif adalah memberikan 
keleluasaan anak untuk bertindak, sedangkan orang tua hanya 
sebagai fasilitator, manakala diperlukan. Kalau setiap saat, orang 
tua selalu membimbing, mengarahkan dalam pengelolaan uang 
saku, maka anak-anak akan sulit mendapatkan ketrampilan 
dalam pengelolaan keuangannya, dan tidak akan dapat mandiri. 
Semua ini pada akhirnya, akan menyebabkan anak-anak 
memperoleh kesulitan keuangan dimasa dewasanya. Mengapa?  
Karena pengelolaan keuangan merupakan sebuah ketrampilan 
yang harus dilakukan berkali-kali, tanpa latihan, mereka akan 
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sulit memperoleh ketrampilan yang maksimal. Sebagaimana 
sifat anak-anak, mereka akan menjadi jera manakala dimarahi 
karena telah membuat kesalahan.

Oleh karena itu, apabila anak-anak melakukan kesalahan 
dalam penggunaan uang saku mereka, orang tua cukup 
memberi pengarahan, bagaimana mengelola uang saku dengan 
baik. Jangan sekali-kali orang tua menyalahkan anak secara 
langsung, bilamana mereka salah dalam membelanjakan uang 
saku mereka. Sebagai orang tua harus mengetahui secara pasti, 
bagaimana anak-anak mengelola uang saku mereka. Dengan 
mengetahui cara mereka mengelola uang saku, orang tua akan 
dapat memutuskan, sebaiknya uang saku diberikan sekali gus, 
atau tiap minggu, bahkan bisa terjadi setiap hari. Jangka waktu 
pemberian uang saku, tergantung dari cara mereka mengelola 
uang sakunya. 

Perlu disampaikan kepada anak-anak, bahwa dalam 
mengelola keuangan dalam hal ini adalah uang saku harus 
selalu “jujur”. Kejujuran muntlak diperlukan. Jujur untuk diri 
sendiri, maupun jujur untuk orang lain. Jujur pada diri sendiri 
terkait dengan penggunaan uang saku sesuai dengan yang 
direncanakan. Sebagaimana diketahui, kadang kala uang saku 
tidak digunakan sebagaimana mestinya. Anak-anak tahu hal itu 
salah, tetapi tetap dilakukannya. Nah inilah bentuk jujur pada 
diri sendiri. Sementara jujur pada orang lain, adalah memberikan 
pertanggungjawaban yang tidak benar, kepada orang tua, atau 
orang yang member uang saku. Melaporkan penggunaan uang 
saku yang tidak sesuai dengan kenyataan. Untuk itu sebagai 
orang tua, hendaknya selalu membicarakan “pentingnya 
kejujuran” dalam kehidupan bermasyarakat (Lawrence: 65). Cara 
yang dapat dilakukan orang tua adalah dengan (1) memberikan 
contoh teladan, orang tua tidak pernah melakukan kebohongan, 
(2) membacakan cerita-cerita yang menekankan pada kejujuran 
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seperti “The book of Virtues”, karangan William Bennet 
(Lawrence: 65).

Bangunlah kepercayaan pada diri orang tua dan anak-anak, 
karena kepercayaan adalah salah satu cara yang dapat digunakan 
untuk membina ketergantuan keluarga satu sama lain, kerjasama 
antar anggota keluarga, anggota kelompok atu lainnya. Tanpa 
kepercayaan yang ada diantara anggota maka tidak akan terjalin 
kerjasama yang baik. Demikian pula bagi orang tua, dalam 
mendidik anak-anak, harus ada kepercayaan diantara anak dan 
orang tua, jangan ada kecurigaan diantara mereka. Ini penting 
dilakukan oleh orang tua, karena banyak diantara orang tua yang 
tidak percaya apa yang disampaikan oleh anaknya, mereka selalu 
curiga kepada anak-anaknya, dan ini tidak akan mendatangkan 
keberhasilan dalam mendidik anak. 

Ajarkan nilai kejujuran kepada anak-anak sejak mereka 
masih muda, dan konsisten dengan pesan anda waktu usia 
mereka bertambah. Pemahaman anak mengenai kejujuran bisa 
berubah, tetapi pemahaman anda jangan berubah (Lawrence: 69). 
Karena anak-anak harus mempunyai kepercayaan kepada orang 
tuanya, dan anak-anak akan menjadikan orang tuanya sebagai 
figure panutan dalam segala hal. Bila orang tua selalu konsisten 
dalam bertindak, maka kepercayaan anak terhadap orang tua 
akan tumbuh dan berkembang. Mereka akan mengagumi orang 
tuanya, dan mereka akan mengikuti jejak orang tuanya, dengan 
tanpa paksaan (Kuitenbrouwer, 2003:10). 

Anak-anak akan berhasil manakala mereka memiliki panutan 
yang baik, dan selalu mengajarkan kepada anak-anak bahwa 
kesuksesan harus dicapai dengan kerja keras (Kuitenbrouwer, 
2003:13). Jadi apabila mereka menginginkan bisa memenuhi 
kebutuhan yang diperlukan, maka mereka harus kerja keras, 
yaitu membelanjakan uang mereka sesuai dengan yang sudah 
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ditetapkan sebelumnya. Keinginan-keinginan yang muncul harus 
dapat dikendalikan dengan baik, dan ini merupakan kerja keras 
yang harus dilakukan, akan mereka sukses dalam mengelola 
keuangan dengan baik, sehingga tidak akan mengalami kesulitan 
dimasa yang akan datang. Untuk bisa mengelola keuangan 
dengan baik, harus dibuat perencanaan yang berdasar pada 
prioritas. Karena tidak mungkin semua keinginan akan dapat 
dipenuhi, mengingat keterbatasan uang yang dimilikinya. 
Pembuatan perencanaan yang berdasar prioritas muntlak 
diperlukan, dan harus ada kedisiplinan untuk melaksanakannya, 
agar dapat mencapai kesuksesan (Kuitenbrouwer, 2003: 22). 
Disiplin harus ditegakkan, dalam melaksanakan perencanaan 
yang sudah ditetapkan. Tanpa kedisiplinan sangat sulit mencapai 
kesuksesan. 

B. Memberi Contoh Langsung Cara Menggunakan Uang

Anak-anak selalu akan melihat, apa yang dilakukan oleh 
orang tuanya dalam menggunakan keuangan. Terutama apa 
yang dikerjakan oleh orang terdekatnya. Biasanya mereka akan 
berkiblat pada ibunya. Mengapa demikian? Karena ibu lah yang 
sering mendampingi para anak-anak dalam kehidupan sehari-
hari. Karena biasanya pengelolaan keuangan keluarga yang 
melaksanakan sebagian besar adalah ibu, maka ibulah yang akan 
menjadi kiblat anak-anak dalam mengelola uang nantinya. 

Dengan kehidupan dalam era global ini banyak masyarakat 
yang menjadi konsumtif. Mengapa masyarakat kita konsumtif? 
Barangkali jawabannya bisa dicari dari bagaimana pola 
pendidikan yang mereka terima sejak kecil. Sebagaimana 
hasil penelitian yang dilakukan oleh Lusardi bahwa tingkat 
pemahaman ekonomi orang tua, sangat mempengaruhi cara 
anak-anak mengelola keuangan misalnya apakah orang tuanya 
memiliki tabungan? Apakah orang tuanya memiliki saham atau 
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mutual funds? Dengan begitu, apa yang dilakukan orang tua 
dalam mengelola keuangan merupakan cara langsung mendidik 
anak dalam pengelolaan keuangan.

Dikatakan pula bahwa tingkat kekayaan dan pemahaman 
ekonomi orang tua berhubungan positif terhadap tingkat 
pemahaman ekonomi anak-anaknya. Hal ini disebabkan karena 
orang tua sebagai panutan anak-anaknya. Anak-anak akan 
melihat, bagaimana orang tuanya membelanjakan uangnya. 
Biasanya orang memiliki kekayaan itu karena kerja keras dan 
menggunakan uang dengan hati-hati, sehingga ini akan menular 
kepada anak-anaknya. Anak-anak akan memiliki pemahaman 
yang sama tentang penggunaan uang.

Keterlibatan orang tuanya dalam interaksi sosial-ekonomi 
dengan orang lain, akan juga berpengaruh pada anak-anaknya 
dalam mengelola keuangan dikemudian hari misalnya apakah 
orang tuanya merupakan anggota masjid, koperasi atau arisan 
di lingkungannya. Orang tua yang aktif dalam kegiatan social, 
misalnya sebagai bendahara pengajian, atau bendahara PKK, 
atau lainnya, secara otomatis setiap periode, mungkin satu 
bulan, atau tiga bulan sekali akan membuat laporan keuangan. 
Anak-anak akan melihat, apa yang dilakukan orang tuanya, 
yaitu mencatat pemasukan dan pengeluaran uang. Di dalam 
benak anak-anak, akan terlintas bahwa bila ada uang masuk 
perlu dicatat, dan bila ada uang keluar juga perlu dicatat. Ini 
adalah pemikiran yang sangat sederhana dari anak-anak. Dan ini 
merupakan pembelajaran yang tidak langsung bagi anak-anak 
dalam rangka pengelolaan keuangan. Jadi apa yang dilakukan 
orang tua, akan diikuti oleh anak-anaknya.



Perlu disampaikan kepada anak-anak, 
bahwa dalam mengelola keuangan 

dalam hal ini adalah uang saku 

harus selalu “jujur”. 

Kejujuran muntlak diperlukan. 

Jujur untuk diri sendiri, 

maupun jujur untuk orang lain.
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Bagian  3

PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Orang Tua Meminta Anak Untuk Membuat Daftar 
Kebutuhan Bisa Setiap Minggu/ Setiap Bulan Sesuai Dengan 
Kebutuhannya.

Dengan membuat daftar kebutuhan, anak sudah diajarkan 
untuk mengawali pengelolaan keuangan mereka sekaligus 
menetapkan skala prioritas beserta besarnya anggaran/dana 
yang dibutuhkan, misalnya seperti ilustrasi berikut ini.

Daftar Kebutuhan
Bulan  ..................... 2020

No. Jenis Kebutuhan barang/jasa Jumlah

Kemudian orang tua mencermatinya, mendiskusikan dengan 
anak mengenai jenis kebutuhan dan besarnya anggarannya, 
dan akhirnya diputuskan berapa jumlah uang saku yang akan 
diterima anak. 

2. Model Panutan

Model pendidikan ekonomi pada anak-anak dapat pula 
dilakukan dengan model panutan. Di sini orang tua harus 
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memberi contoh-contoh nyata dalam membelanjakan uang, 
seperti: (1) membuat daftar kebutuhan barang/jasa yang akan 
dibeli, (2) mencatat semua pengeluaran, (3) disiplin dalam 
melaksanakan perencanaan yang telah dibuat, (4) menganut 
sistem keuangan  keluarga yang terbuka, (5) menjalankan sistem 
amplop, (6) setiap akhir bulan menabung. 

3. Melatih Anak Menabung

Menabung merupakan kegiatan yang banyak manfaatnya 
bagi kehidupan. Untuk itu seyogyanya anak-anak diajari 
menabung sejak usia dini. Cara-cara yang dapat digunakan untuk 
menarik agar anak suka menabung dapat dilakukan berbagai hal: 

a. Gunakan tempat menabung (celengan) dengan gambar yang 
menarik, karena anak-anak kecil biasanya sangat senang 
dengan gambar-gambar yang menarik. Ajarkan untuk 
menyisihkan uang jajannya setiap hari.

b. Jika anak sudah terbiasa menabung, maka ajarkan untuk 
memilah uang tabungannya untuk berbagai keperluan. 
Disediakan tempat menabung sesuai dengan jumlah keperluan 
anak-anak. Misalnya tabungan untuk membeli mainan, 
tabungan untuk membeli peralatan sekolah, dan mungkin 
tabungan untuk kegiatan sosial. Kenalkan anak pada kegiatan 
sosial sedini mungkin, untuk menumbuhkan jiwa sosialnya 
kelak kalau sudah dewasa.

c. Kenalkan anak-anak pada Bank, dengan cara mengajak 
mereka saat orang tua menabung. Beritahu kepada mereka 
bagian-bagian yang ada di Bank, sesuai dengan usianya, serta 
langkah-langkah dalam menabung.

d. Berikan pujian kepada anak-anak yang rajin menabung, dan 
jangan segan-segan memberi hadiah uang untuk ditambahkan 
dalam tabungan mereka.
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4. Kenalkan Uang Pada Anak Sedini Mungkin.

Orang tua diharapkan dapat mengenalkan uang pada anak-
anaknya, serta menanamkan kegunaan uang dalam kehidupan. 
Proses edukasi tentang uang pada anak-anak, dilakukan melalui 
proses yang bertahap. 

a. Untuk mengenalkan uang pada anak, dimulai dengan 
“bermain”. Cara yang dapat dilakukan adalah siapkan nilai 
mata uang dari yang paling kecil, sampai pada nilai uang yang 
patut dibawa oleh mereka (sesuai dengan umur anak-anak). 
Anak-anak diajak untuk mengenal uang dari jumlah yang 
kecil sampai dengan yang besar (yang tersedia dalam mainan 
tersebut). Pada saat bermain, orang tua menyampaikan fungsi 
uang adalah untuk membeli barang yang diinginkan mereka. 
Sebutlah barang-barang yang digemari oleh anak-anak. 
Misalnya mainan, es cream, pakaian.

b. Ceritakan pada anak, bahwa untuk memperoleh uang harus 
bekerja. Barangkali dapat diawali dengan menyampaikan 
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pekerjaan orang tua. Atau dapat disebutkan orang-orang 
yang biasa ditemui anak-anak, misalnya penjual kue-kue. 
Ceritakan bahwa mereka kerja jualan kue, dan mereka akan 
memperoleh uang.

c. Untuk memberi pengalaman pada anak-anak, orang tua bisa 
menyediakan barang-barang yang bisa dijual oleh anak-anak. 
Misalnya membuat es mambo. Anak-anak diminta untuk 
menjajakannya. Dengan berjualan, anak-anak akan merasakan 
bahwa memperoleh uang itu tidak gampang.

d. Dengan melalui tahapan-tahapan diatas anak-anak akan dapat 
menghargai uang, sehingga anak-anak akan menggunakan 
uang tersebut dengan hati-hati, dan pada akhirnya nanti anak-
anak akan bisa mengelola uang dengan baik.

5. Melatih Anak Menghargai Pendapat Orang Lain.

Anak-anak diberi kebebasan untuk mengajukan uang saku 
(bagi yang sudah cukup umur), Selanjutnya mereka diajak diskusi 
untuk membahas berapa besar uang saku yang ditetapkan. 
Anak-anak dilatih untuk dapat menghargai pendapat orang 
lain, dan mereka juda dituntut untuk dapat berlaku jujur dan 
juga bertanggungjawab. Dengan cara ini akan ada keterbukaan 
dalam penggunaan uang, dan mereka (anak-anak) juga akan 
dapat berhati-hati dalam membelanjakan uang saku mereka, 
karena memperolehnya melalui sebuah diskusi. Dalam diskusi, 
juga melatih anak untuk dapat menahan diri, mengekang emosi, 
dari sini diharapkan akan terbawa saat mereka membelanjakan 
uangnya. Mereka akan dapat mengendalikan diri, akan dapat 
menahan keinginan membeli barang yang belum diperlukan 
dan sebagainya. Mereka juga dapat menentukan skala prioritas 
dari barang yang akan dibeli, sesuai dengan besarnya uang saku 
mereka. 
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6. Melatih Hidup Sederhana.

Dengan membeli barang sesuai dengan kebutuhan, berpikir 
tentang skala prioritas, dan mengontrol emosi dalam belanja, 
akan melatih anak hidup sederhana. Anak-anak akan terbiasa 
membeli barang dengan hati-hati, dan selalu berpikir ”apakah 
barang yang dibeli memang diperlukan atau tidak” ini akan 
menjadi dasar pola hidup sederhana dimasa yang akan datang. 
Karena dengan cara seperti ini (hidup sederhana) akan memberi 
peluang yang besar bagi kesempatan menabung, untuk meraih 
sukses dalam hidup.

7. Manajemen Amplop

Manajemen Amplop merupakan model pengaturan 
keuangan, khususnya keuangan sebuah rumah tangga yang 
dimulai dari penyusunan anggaran rumah tangga untuk satu 
periode tertentu, kemudian mengalokasikan dana yang ada untuk 
keperluan belanja sehari-hari sesuai dengan daftar kebutuhan 
yang telah direncanakan. Daftar kebutuhan harian beserta dana 
yang telah dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan harian 
tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sebuah amplop. 

Dengan demikian akan terdapat sejumlah amplop yang 
di dalamnya berisi daftar kebutuhan harian beserta sejumlah 
alokasi dana yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan 
harian tersebut. Jumlah amplop tergantung pada jumlah hari 
dalam periode tersebut. Misalnya jumlah hari dalam satu periode 
30 hari (periode satu bulan), maka akan terdapat 30 amplop.

Berdasarkan uraian di atas maka langkah-langkah dalam 
model manajemen amplop adalah sebagai berikut.

a. Membuat daftar kebutuhan harian yang akan dibeli atau 
harus dibayar dalam satu periode, misalnya dalam satu bulan 
atau satu minggu.
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b. Menyediakan sejumlah amplop untuk keperluan belanja 
harian sebanyak jumlah hari dalam satu bulan atau satu 
minggu dan memasukkan atau mencatat daftar barang dan 
jasa yang akan dibeli/dibayar tadi ke dalam tiap-tiap amplop. 
Pada tiap amplop dituliskan tanggal penggunaannya.

c. Mengalokasikan dana/uang yang disediakan untuk 
memenuhi kebutuhan dalam bulan atau dalam satu minggu  
ke dalam banyaknya hari dalam satu bulan atau satu minggu 
tersebut, dan masukkannya ke dalam amplop-amplop.

d. Selanjutnya, apabila akan melakukan belanja harian, maka 
tinggal mengambil amplop sesuai dengan tanggalnya, dan 
barang/jasa yang dibeli diusahakan sama dengan yang 
diperlukan.

e. Bila terdapat sisa uang, masukan kembali ke dalam amplop 
harian tersebut, dan sisa dana ini bisa digunakan untuk 
tabungan.

f. Pada akhir bulan atau akhir minggu, hitunglah sisa uang yang 
terkumpul, sembari mencatat, dari mana sumber sisa uang 
tersebut atau pos-pos mana yang telah terjadi penghematan. 
Hal ini, akan memudahkan pada pembuatan anggaran periode 
berikutnya. 

g. Dalam system amplop ini, anak-anak dilibatkan sesuai dengan 
umur nya, dan mereka akan mengetahui untuk apa uang 
yang ada di amplop tersebut. Mereka juga dilibatkan dalam 
penggunaan uang dalam amplop, artinya mereka diminta 
untuk membelanjakan uang yang ada dalam amplop tersebut, 
dan mereka harus membuat catatan penggunaannya. 

h. Pada akhir bulan mereka bersama-sama untuk melihat apakah 
ada uang yang masih tersisa di dalam amplop, dan berapa 
jumlahnya. Anak-anak akan senang, manakala dalam amplop 
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masih ada uang yang tersisa. Ini adalah pembelajaran yang 
sangat menyenangkan bagi mereka.

8. Penyusunan Anggaran 

Dalam upaya memenuhi kebutuhan ekonominya sebuah 
rumah tangga atau individu sebaiknya diawali dengan melakukan 
perencanaan keuangan atau yang lebih dikenal dengan sebutan 
‘anggaran belanja’ sebagaimana layaknya yang dilakukan pada 
sebuah perusahaan atau lembaga bisnis. Hal ini penting untuk 
mendapatkan gambaran harmonisasi atau keseimbangan antara 
jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran sehingga dapat 
terhindar dari kemungkinan terjadinya defisit anggaran.

Ada dua unsur yang perlu diperhatikan di dalam penyusunan 
perencanaan keuangan secara periodik, yaitu rencana penerimaan 
dan rencana pengeluaran selama satu periode tertentu. Rencana 
penerimaan adalah rencana sumber-sumber keuangan yang 
kemungkinan penerimaan dana dapat diperoleh. Dalam hal ini 
dibedakan menjadi penerimaan rutin dan penerimaan insidental. 
Sedangkan rencana pengeluaran adalah pos-pos mata anggaran 
yang harus dibiayai. Dalam suatu perusahaan penerimaan 
rutin bisa berupa penjualan hasil produksi barang/jasa, dan 
penerimaan insidental misalnya hasil penjualan harta tetap, 
penarikan utang dan sebagainya. 

Sedangkan rencana pengeluarannya bisa berupa pengeluaran 
untuk pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan dan 
biaya operasional lainnya dalam perusahaan. Jadi perencanaan 
keuangan atau anggaran belanja adalah upaya mengidentifikasi 
sumber-sumber penerimaan dana beserta besaran jumlahnya dan 
mengidentifikasi pula pos-pos pengeluarannya yang dilakukan 
pada saat ini untuk direalisasikan pada masa yang akan datang.
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Idealnya penyusunan anggaran belanja harus dimulai dari 
rencana penerimaan terutama untuk sebuah rumah tangga atau 
individu. Setelah rencana sumber-sumber penerimaan berikut 
besaran jumlahnya diketahui baru kemudian direncanakan 
pengeluarannya dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas 
dan efisiensi. Jangan terjadi sebaliknya, rencana pengeluaran 
ditetapkan lebih dahulu, baru kemudian dicarikan sumber-
sumber pendanaannya. Hal yang demikian itu kurang baik 
karena ada kemungkinan sumber-sumber penerimaannya tidak 
cukup menutupi rencana pengeluaran yang telah ditetapkan 
terlebih dahulu. Namun demikian jika jumlah penerimaan lebih 
besar dari pada jumlah pengeluaran, hal ini tidak berarti harus 
memaksakan diri dengan menambah jumlah pengeluaran supaya 
sama besar dengan jumlah penerimaan. 

Pada prinsipnya jumlah pengeluaran harus sesuai dengan 
kebutuhan riel yang memang betul-betul dibutuhkan berdasarkan 
prinsip efektifitas dan efisiensi. Dalam hal ini menetukan skala 
prioritas di dalam memenuhi kebutuhan yang bermacam-macam 
dan jumlahnya tak terbatas sangat diperlukan sebagai upaya agar 
pengeluaran tidak lebih besar dari pada penerimaannya. Bilamana 
jumlah penerimaan lebih besar dibanding jumlah pengeluaran, 
maka kelebihan ini bisa disisihkan sebagai tabungan. Bahkan 
menyisihkan sebagian penerimaan untuk memupuk tabungan 
harus diupayakan secara serius agar dapat memupuk modal 
usaha atau untuk memenuhi kebutuhan lain yang sifatnya tidak 
terduga di kemudian hari. 

Dengan demikian kita bisa terhindar dari prilaku hidup terlalu 
konsumtif. Untuk menyusun sebuah perencanaan keuangan 
diperlukan informasi atau data dan beberapa prediksi terhadap 
situasi dan kondisi yang akan datang. Untuk keperluan ini bisa 
menggunakan catatan pos-pos penerimaan dan pengeluaran dari 
tahun-tahun sebelumnya dan memprediksi situasi dan kondisi 
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perekonomian yang kemungkinan akan terjadi pada masa yang 
datang, seperti kemungkinan terjadinya perubahan harga baik 
yang ditetapkan pemerintah maupun yang terjadi karena musim 
atau peristiwa budaya dalam masyarakat.



Ada dua unsur yang perlu 

diperhatikan di dalam penyusunan 
perencanaan keuangan secara periodik, 
yaitu rencana penerimaan dan rencana 

pengeluaran selama satu periode tertentu. 
Rencana penerimaan adalah rencana 

sumber-sumber keuangan yang 
kemungkinan penerimaan dana 

dapat diperoleh.
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Bagian 4

PENGELOLAAN KEUANGAN 
DALAM USAHA KECIL 

MENENGAH 

Saat ini banyak kaum wanita yang menangani usaha-usaha 
kecil, yang awalnya sering dimulai dari usaha yang dilakukan 

di rumah. Biasanya para ibu-ibu ini, dalam berusaha tidak 
memperhatikan, bagaimana pengelolaan keuangan itu dilakukan. 
Hal ini dapat saja terjadi, karena pengetahuan tentang pengelolaan 
keuangan belum banyak diketahui oleh ibu-ibu dalam menjalankan 
usahanya. Oleh karena itu perlu diberikan pengetahuan secara 
sederhana bagaimana pengelolaan keuangan itu harus dilakukan, 
agar usaha yang dijalankan dapat berkembang dengan baik.

Dalam menjalankan usahanya, setiap perusahaan pasti 
memiliki harta atau dikenal dengan istilah aktiva maupun asset. 
Harta tersebut dapat berupa harta bergerak maupun harta tidak 
bergerak, harta berwujud maupun harta tidak berwujud. Aktiva 
atau harta merupakan hal yang penting dalam sebuah perusahaan 
karena digunakan untuk kegiatan usaha sehingga nantinya akan 
memperoleh keuntungan. Harta merupakan unsur pokok dalam 
persamaan akuntansi.
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Harta perusahaan diperoleh dari dua hal, yaitu;

1. Harta yang diperoleh dari pembiayaan atau pinjaman dari 
kreditur, yang selanjutnya disebut sebagai kewajiban atau 
hutang

2. Harta yang diperoleh dari penyertaan modal oleh pemilik 
perusahaan maupun pemilik saham (investor), yang 
selanjutnya disebut sebagai modal atau ekuitas.

Berdasarkan deskripsi di atas, maka persamaan dasar akuntansi 
secara matematis dicatat sebagai berikut:

Beberapa akun yang masuk pencatatan harta pada persamaan 
akuntansi antara lain adalah; Kas, piutang, beban yang dibayar 
dimuka (seperti sewa dibayar dimuka, iklan dibayar dimuka, 
asuransi dibayar dimuka), perlengkapan, peralatan, gedung, tanah, 
kendaraan serta aktiva tetap lainnya. Sedangkan unsur hutang 
dalam perusahaan jasa terdiri dari utang usaha atau utang dagang 
(transaksi kredit dalam aktivitas usaha) dan utang bank (transaksi 
perolehan harta dari pihak kreditur/ lembaga keuangan) Saldo 
normal harta aktiva berada di sisi debet, saldo normal kewajiban 
berada di sisi kredit dan saldo normal modal berada di sisi kredit. 
Saldo akhir dari masing – masing akun dalam persamaan akuntansi 
kemudian dijadikan dasar oleh akuntan ntuk menyusun laporan 

Kewajiban

Modal

Harta/Aktiva/Aset

Kreditur

Investor / Pemilik

Harta  = Kewajiban + Modal
Aktiva / Aset = Liabilitas + Ekuitas
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keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan 
modal dan neraca atau arus kas.  

Setiap transaksi aktivitas perusahaan akan mengakibatkan 
perubahan terhadap unsur atau akun persamaan dasar akuntansi. 
Penambahan harta secara tunai akan mengurangi kas dan 
menambah penambahan harta lainnya, misalnya; pembelian 
perlengkapan secara tunai akan menambah akun perlengkapan dan 
mengurangi saldo kas. Sedangkan penambahan harta secara kredit 
akan menambah akun harta tersebut dan menambah akun hutang, 
misalnya; pembelian peralatan secara kredit akan menambah 
peralatan di sisi debet dan akan menambah hutang di sisi kredit. 
Sedangkan pencatatan pendapatan dan beban akan mempengaruhi 
harta (menambah kas apabila pendapatan diperoleh secara tunai 
dan menambah piutang apabila pendapatan masih belum diterima) 
serta akan mempengaruhi modal (perolehan pendapatan akan 
menambah modal sedangkan pembayaran beban akan mengurangi 
modal). Selain pendapatan dan beban, akun lain yang akan 
mempengaruhi persamaan akuntansi adalah prive. Prive merupakan 
pengambilan dana perusahaan oleh pemilik. Pengambilan prive 
akan mempengaruhi harta (mengurangi kas) dan mengurangi saldo 
modal.

Seperti yang sudah diuraikan di atas bahwa persamaan dasar 
akuntansi memiliki manfaat utuk mengetahui perubahan saldo 
harta perusahaan. Sedangkan tujuan penulisan transaksi perusahaan 
ke dalam persamaan dasar akuntansi adalah saldo yang diperolah 
digunakan untuk menyusun laporan keuangan perusahaan pada 
setiap akhir periode.

LAPORAN KEUANGAN SEDERHANA

Menurut Kasmir (2013:7), “Laporan keuangan merupakan 
laporan yang dapat menggambarkan kondisi keuangan pada suatu 
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perusahaan yang terjadi saat ini atau periode yang akan datang”. 
Laporan keuangan terdiri dari neraca dan suatu perhitungan laba-
rugi dari hasil operasi perusahaan dengan laporan yang berkaitan 
dengan perubahan ekuitas pada suatu perusahaan (Munawir, 
2010:5). 

Sedangkan menurut Sutrisno (2012:9), laporan keuangan 
merupakan sebuah hasil akhir dari suatu proses akuntansi yang 
meliputi dua laporan utama (neraca dan laporan laba-rugi), yang 
disusun dengan tujuan untuk penyedia informasi keuangan pada 
perusahaan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 
dalam pengambilan keputusan oleh piha-pihak yang memiliki 
kepentingan. 

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan gambaran dan 
sebagai media informasi yang jelas mengenai kondisi keuangan 
pada suatu perusahaan bagi para pengguna laporan keuangan. 
Laporan keuangan memiliki manfaat bagi beberapa pihak, baik 
pihak internal maupun pihak ekternal perusahaan. Beberapa 
manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manajer / Pemimpin Perusahaan. Laporan keuangan dapat 
digunakan untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat, 
memperbaiki sistem yang sudah dijalankan dan untuk menyusun 
sistem pengawasan yang lebih bagus.

2. Investor. Yaitu penanam modal yang beresiko dan penasehat 
mereka yang berkepentingan dengan resiko yang melekat 
serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka 
kerjakan. Sehingga laporan keuangan digunakan sebagai 
bahan pertimbangan untuk penanaman modal, pencabutan 
penanaman modal serta jumlah saham yang akan ditanamkan 
pada perusahaan.

3. Karyawan. Yaitu karyawan dan kelompok yang mewakili 
mereka tertarik pada suatu informasi mengenai stabilitas dan 
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profitabilitas perusahaan. Laporan keuangan yang menunjukkan 
kinerja perusahaan dapat dijadikan pertimbangan bagi karyawan 
untuk mendaftar sebagai tenaga kerja atau untuk mengetahui 
perlakuan perusahaan terhadap tenaga kerjanya.

4. Pemberi Pinjaman (kreditur). Yakni pemberi pinjaman tertarik 
dengan suatu informasi keuangan yang memungkinkan 
mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya 
dapat dibayar pada saat jatuh tempo. Kinerja perusahaan yang 
ditunjukkan dari hasil laporan keuangan akan menunjukkan 
prestasi dan kemampuan perusahaan untuk membayar kredit.

5. Pemasok dan Kreditur Usaha Lainnya. Adalah tertarik 
dengan suatu informasi yang memungkinkan mereka untuk 
memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada 
saat jatuh tempo.

6. Pelanggan. Ialah berkepentingan dengan sebuah informasi 
mengenai kelangsungan hidup suatu perusahaan terutama 
kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang atau 
tergantung pada perusahaan.

7. Pemerintah. Merupakan suatu pemerintah dan lembaga yang 
berada di bawah wewenangnya berkepentingan dengan alokasi 
sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan kegiatan 
suatu perusahaan.

8. Instansi Pajak. Yaitu perusahaan yang selalu memiliki 
kewajiban pajak sehingga suatu perusahaan itu juga dikenakan 
pemotongan, perhitungan dan pembayaran.

9. Analisis Pasar Modal. Ialah analisis pasar modal yang selalu 
melakukan analisis tajam dan lengkap terhadap laporan 
keuangan suatu perusahaan yang go public maupun yang 
berpotensi masuk pasar modal.
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10. Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Merupakan 
suatu laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan 
menyediakan informasi kecenderungan dan perkembangan 
terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian kegiatannya.

Dalam menyususn laporan keuangan terdiri dari tiga unsur 
secara penuh yaitu, laporan laba rugi, laporan perubahan modal 
dan laporan arus kas atau neraca. Masing – masing unsur tersebut 
memiliki tujuan yang berbeda sebagai berikut;

a. Laporan laba rugi disusun dengan menjumlahkan seluruh 
pendapatan perusahaan jasa kemudian dikurangi dengan seluruh 
beban yang telah dibayar oleh perusahaan. Apabila jumlah 
pendapatan lebih besar daripada jumlah beban posisi keuangan 
perusahaan mengalami keuntungan atau laba. Sedangkan, 
apabila jumlah beban yang dibayarkan oleh perusahaan lebih 
besar daripada jumlah pendapatan yang diterima, maka posisi 
keuangan perusahaan mengalami kerugian. Pendapatan yang 
diterima dimuka dan beban yang dibayarkan di awal tidak 
termasuk dalam pencatatan laporan laba rugi melainkan 
pendapatan diterima dimuka dicatat sebagai hutang (neraca sisi 
pasiva) sedangkan beban yang dibayarkan lebih awal dicatat 
sebagai harta (neraca pada sisi pasiva).

b. Laporan perubahan modal menunjukkan selisih modal dari 
awal periode hingga akhir periode sehingga posisi keuangan 
menunjukkan modal akhir perusahaan. Apabila pemilik 
perusahaan mengambil uang perusahaan untuk kepentingan 
pribadi (prive) maka akan mempengaruhi modal. Apabila 
perusahaan mengalami laba maka prive akan mengurangi laba, 
dan sebaliknya apabil perusahaan mengalami kerugian maka 
prive justru akan menambah kerugian.

Laporan L/R = Pendapatan - Beban
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c. Laporan arus kas atau neraca menunjukkan keseimbangan 
antara aktiva dan passiva. Seluruh saldo akhir dari pencatatan 
transaksi aktivitas perusahaan akan dicatat dalam laporan arus 
kas, kecuali akun pendapatan dan beban, tetapi berdasarkan 
pada uraian laporan laba rugi sebelumnya pendapatan yang 
diterima dimuka dan beban yang telah dibayar akan masuk 
dalam pencatatan arus kas. Hasil akhir dari laporan ini harus 
menunjukkan keseimbangan antara aktiva dan passiva (jumlah 
harta perusahaan harus sama dengan total kewajiban dan modal 
akhir perusahaan), apabila terjadi ketidakseimbangan maka ada 
kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan.

Tabel 1. Keseimbangan Aktiva dan Pasiva

AKTIVA PASSIVA
Aktiva Lancar:
Kas
Piutang
Perlengkapan
(Beban) dibayar dimuka

Aktiva Tetap:
Peralatan
Akm. Peny. Peralatan
Kendaraan
Akm. Peny. Kendaraan
Gedung
Akm. Peny. Gedung
Tanah 
Akm. Peny. Tanah 

Kewajiban:
Utang usaha
Utang bank
Pendapatan diterima 
dimuka

Modal Akhir 

Total Aktiva Total Passiva

Apabila Laba:
Modal Akhir = Modal Awal +/- (Laba – Prive)

Apabila Rugi:
Modal Akhir = Modal Awal +/- (Rugi + Prive)
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Hubungan antara persamaan dasar akuntansi dan laporan 
keuangan pada perusahaan jasa dapat ditunjukkan bahwa total 
aktiva pada laporan arus kas harus sama dengan total seluruh 
aktiva pada pencatatan persamaan dasar akuntansi, begitu juga 
dengan passive. Dalam laporan perubahan modal, modal akhir 
dalam laporan ini harus menunjukkan jumlah yang sama dengan 
saldo modal dalam persamaan dasar akuntansi.

CONTOH SOAL 1

Tuan Ardi mendirikan sebuah bengkel mobil “DADI MULYO” 
pada tanggal 1 Februari 2019. Transaksi bulan pertama kegiatannya 
adalah sebagai berikut:

Tanggal Kegiatan Transaksi

1/2/2019 Tuan Ardi  menanamkan modal sebesar Rp. 35.000.000,00 
ke dalam perusahaan.  

2/2/2019 Menerima kredit dari bank sebesar Rp. 90.000.000,00

4/2/2019 Membeli peralatan bengkel sebesar Rp. 75.000.000,00 
secara tunai.

5/2/2019 Perusahaan membayar kontrak sewa gedung bengkel 
Rp.3.000.000,00 untuk 1 tahun.

7/2/2019 Membeli perlengkapan dari JAYA SAKTI secara tunai  Rp. 
1.400.000,00

20/2/2019 Menerima uang dari para langganan untuk jasa bengkel 
yang diberikan Rp. 52.000.000,00

21/2/2019
Membeli perlengkapan berupa oli, air accu, mur baut 
dari  AXE OTOMOTIF dengan cara kredit sebesar Rp. 
6.000.000,00.

23/2/2019 Pemakaian perlengkapan sebesar Rp. 3.500.000,00
25/2/2019 Membayar gaji dan upah pegawai Rp. 6.750.000,00
26/2/2019 Membayar macam-macam biaya Rp. 2.250.000,00

28/2/2019
Membayar kepada Bank Rp. 5.000.000,00 untuk 
pembayaran  angsuran pokok pinjaman, dan Rp. 
1.000.000,00 untuk pembayaran bunga pinjaman. 

28/2/2019 Penyusutan peralatan bengkel sebesar Rp. 1.900.000,00
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Diminta:

1. Buatlah ikhtisar transaksi perusahaan “DADI MULYO” 
menggunakan tabel laris persamaan dasar akuntansi

2. Susunlah Neraca, Laporan Rugi Laba dan Laporan Perubahan 
Modal untuk “DADI MULYO”.

Jawaban:

Tanggal 1 Februari 2019
Setoran modal secara tunai ke dalam  kas perusahaan sebesar Rp. 
35.000.000,00

(a)

AKTIVA PASIVA

Kas = Modal

Rp. 35.000.000,00 = Rp. 35.000.000,00

Tanggal 2 Februari 2019  
Kas bertambah  sebesar  Rp. 90.000.000,00 dari pinjaman bank.

AKTIVA PASIVA
Kas = Modal + Utang Bank

Saldo awal Rp. 35.000.000,00 = Rp. 35.000.000,00
(b) Rp. 90.000.000,00 = Rp. 90.000.000,00

Saldo akhir Rp. 125.000.000,00 = Rp. 125.000.000,00

Tanggal 4 Februari 2019
Kas berkurang sebesar Rp. 75.000.000 untuk pembelian tunai 
peralatan bengkel.

AKTIVA PASIVA
Kas + peralatan = Modal + Utang Bank

Saldo awal Rp. 125.000.000,00 = Rp. 125.000.000,00
(c) (Rp. 75.000.000,00) +Rp. 75.000.000,00 = Rp. 0,00

Saldo akhir Rp. 125.000.000,00 = Rp. 125.000.000,00
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Tanggal 5 Februari 2019 
Pembayaran secara tunai Rp. 3.000.000,00 untuk sewa gedung 
bengkel selama satu tahun.

AKTIVA PASIVA
Kas + peralatan + sewa Gd. = Modal + Utang Bank

Saldo awal Rp. 125.000.000,00 = Rp. 125.000.000,00

(d) (Rp. 3.000.000,00) +Rp. 3.000.000,00 = Rp. 0,00

Saldo akhir Rp. 125.000.000,00 = Rp. 125. 000.000,00

Tanggal 7 Februari 2019
Pembelian perlengkapan secara tunai Rp. 1.400.000,00

AKTIVA PASIVA

Kas + peralatan + sewa Gd. + 
perlengkapan = Modal + Utang Bank

Saldo awal Rp. 125.000.000,00 = Rp. 125.000.000,00

(e) (Rp. 1.400.000,00) +Rp. 1.400.000,00 = Rp. 0,00

Saldo akhir Rp. 125.000.000,00 = Rp. 125.000.000,00

Tanggal 20 Februari 2019
Penerimaan pendapatan jasa bengkel dari pelanggan secara tunai 
Rp. 52.000.000,00 (pendapatan diindikasikan sebagai penambah 
modal).

AKTIVA PASIVA
Kas + peralatan + sewa Gd. + 

perlengkapan = Modal + Utang Bank

Saldo awal Rp. 125.000.000,00 = Rp. 125.000.000,00

(f) Rp. 52.000.000,00 = Rp. 52.000.000,00

Saldo akhir Rp. 177.000.000,00 = Rp. 177.000.000,00



51Women’s Financial Literacy

Tanggal 21 Februari 2019
Pembelian perlengkapan secara kredit Rp. 6.000.000,00

AKTIVA PASIVA
Kas + peralatan + sewa Gd. + 

perlengkapan = Modal + Utang Bank + 
Utang dagang

Saldo awal Rp. 177.000.000,00 = Rp. 177.000.000,00

(g) Rp. 6.000.000,00 = Rp. 6.000.000,00

Saldo akhir Rp. 183.000.000,00 = Rp. 183.000.000,00

Tanggal 23 Februari 2019
Penggunaan perlengkapan sebesar Rp. 3.500.000,00 (perlengkapan 
yang dipakai perusahaan untuk kegiatan operasinya dicatat sebagai 
beban perlengkapan) dan beban perlengkapan mengurangi modal. 

AKTIVA PASIVA

Kas + peralatan + sewa Gd. + 
perlengkapan = Modal + Utang Bank + 

Utang dagang

Saldo awal Rp. 183.000.000,00 = Rp. 183.000.000,00

(h) (Rp. 3.500.000,00) = (Rp. 3.500.000,00)

Saldo akhir Rp. 179.500.000,00 = Rp. 179.500.000,00

Tanggal 25 Februari 2019
Pembayaran gaji dan upah pegawai sebesar Rp. 6.750.000,00 secara 
tunai (transaksi ini dicatat sebagai beban gaji dan upah).

AKTIVA PASIVA
Kas + peralatan + sewa Gd. + 

perlengkapan = Modal + Utang Bank + 
Utang dagang

Saldo awal Rp. 179.500.000,00 = Rp. 179.500.000,00

(i) (Rp. 6.750.000,00) = (Rp. 6.750.000,00)
Saldo akhir Rp. 172.750.000,00 = Rp. 172.750.000,00
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Tanggal 26 Februari 2019
Dibayar macam-macam beban Rp. 2.250.000 secara tunai.

AKTIVA PASIVA

Kas + peralatan + sewa Gd. + 
perlengkapan = Modal + Utang Bank + 

Utang dagang

Saldo awal Rp. 172.750.000,00 = Rp. 172.750.000,00

(j) (Rp. 2.250.000,00) = (Rp. 2.250.000,00)

Saldo akhir Rp. 170.500.000,00 = Rp. 170.500.000,00

Tanggal 28 Februari 2019
Pembayaran angsuran pokok pinjaman ke bank mengurangi utang 
dagang sebesar Rp. 5.000.000,00, dan pembayaran bunga dicatat 
sebagai  beban bunga Rp. 1.000.000,00

AKTIVA PASIVA

Kas + peralatan + sewa Gd. + 
perlengkapan = Modal + Utang Bank + 

Utang dagang

Saldo awal Rp.170.500.000,00 = Rp. 170.500.000,00

(k) (Rp.6.000.000,00) = (Rp. 6.000.000,00)

Saldo akhir Rp.164.500.000,00 = Rp. 164.500.000,00

Tanggal 28 Februari 2019
Penyusutan peralatan bengkel sebesar Rp. 1.900.000,00.

AKTIVA PASIVA
Kas + peralatan + sewa Gd. + 
perlengkapan + Akm. Peny. 

Peralatan
= Modal + Utang Bank + 

Utang dagang

Saldo awal Rp. 164.500.000,00 = Rp. 164.500.000,00

(i) (Rp. 1.900.000,00) = (Rp. 1.900.000,00)

Saldo akhir Rp. 162.600.000,00 = Rp. 162.600.000,00

Setelah analisis masing-masing transaksi di atas, maka langkah 
selanjutnya adalah membuat ikhtisar dengan tabel laris seperti 
berikut ini:



53Women’s Financial Literacy

PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI
BENGKEL “DADI MULYO”

Februari 2019
(dalam ribu rupiah)

Tgl Kas Perlengkp Peralatan Ak. 
Penys. Sw. Gd. Utg. Dgg. Utg. Bank Modal

Feb-01 35.000 35.000

Feb-02 90.000 90.000

125.000 90.000 35.000

Feb-04 -75.000 75.000

50.000 75.000 90.000 35.000

Feb-05 -3.000 3.000

47.000 75.000 3.000 90.000 35.000

Feb-07 -1.400 1.400

45.600 1.400 75.000 3.000 90.000 35.000

Feb-20 52.000 52.000

97.600 1.400 75.000 3.000 90.000 87.000

Feb-21 6.000 6.000

97.600 7.400 75.000 3.000 6.000 90.000 87.000

Feb-23 -3.500 -3.500

97.600 3.900 75.000 3.000 6.000 90.000 83.500

Feb-25 -6.750 -6.750

90.850 3.900 75.000 3.000 6.000 90.000 76.750

Feb-26 -2.250 -2.250

88.600 3.900 75.000 3.000 6.000 90.000 74.500

Feb-28 -6.000 -5.000 -1.000

82.600 3.900 75.000 3.000 6.000 85.000 73.500

Feb-28 -1.900 -1.900

SALDO 82.600 3.900 75.000 -1.900 3.000 6.000 85.000 71.600
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Berdasarkan hasil analisis dan pencatatan transaksi keuangan 
perusahaan jasa bengkel “DADI MULYO”, langkah selanjutnya 
adalah membuat laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari 
laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan laporan arus kas 
atau neraca.

Laporan Laba Rugi
Bengkel “DADI MULYO”

Februari 2019
Pendapatan

Pendapatan Jasa Bengkel               R p.       52.000.000

Total Pendapatan 
Rp.        52.000.000

Beban-beban
-     beban gaji dan upah                Rp.         6.750.000
-     beban perlengkapan                                3.500.000
-     beban bunga pinjaman                            1.000.000
-     beban penyusutan                                   1.900.000
-     beban macam-macam                              2.250.000

Total Beban              
 (Rp.      15.400.000) 

Laba/Rugi                                                          Rp.        36.600.000

Berdasarkan hasil analisis laporan keuangan laba rugi bengkel 
“DADI MULYO” memperoleh Laba sebesar Rp. 36.600.000,00.

Selanjutnya, melalui hasil laporan keuangan laba rugi 
melakukan pembuatan laporan perubahan modal sebagai berikut:

Laporan Perubahan Modal
Bengkel “DADI MULYO”

Februari 2019

Modal Awal Periode Tn. Ardi                          Rp.        35.000.000

Penambahan Modal
Laba Usaha                    Rp 36.600.000
Prive                                Rp 0

Rp           36.600.000

Modal Akhir Periode yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2019      Rp           71.600.000
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Berdasarkan hasil perhitungan laporan keuangan, modal Tuan 
Ardi pada akhir periode Bulan Februari 2019 senilai Rp71.600.000,00

Selanjutnya membuat laporan keuangan arus kas atau neraca 
sebagai berikut:

NERACA
Bengkel “DADI MULYO”

Februari 2019

AKTIVA PASSIVA

Kas
Perlengkapan
Peralatan Bengkel
(Akm. Peny. Prlt. Bengkel)
Sewa dibayar dimuka
Total Aktiva

Rp.   82.600.000
Rp.     3.900.000
Rp.   75.000.000
(Rp.   1.900.000)
Rp.     3.000.000
Rp. 162.600.000

Utang Dagang
Utang Bank
Total Utang     

Modal
Total Passiva

Rp.   6.000.000
Rp. 85.000.000

     Rp.  91.000.000

Rp.  71.600.000
Rp.162.600.000

CONTOH SOAL 2

Pada tanggal 1 Desember 2019, Ny. Vivin mendirikan sebuah 
salon kecantikan “Salon Ratu”. Berikut adalah berbagai transaksi 
yang terjadi pada salon tersebut selama 1 bulan:
1. Pada tanggal 1 Desember, Ny. Vivin menyerahkan uang 

tunai sebesar Rp. 20.000.000,00 sebagai setoran modalnya.

2. Tanggal 1 Desember, Ny. Vivin membeli peralatan salon, seperti 
kursi, alat pengering rambut, dan alat keriting rambut seharga 
Rp. 10.000.000,00 secara tunai.

3. Tanggal 5 Desember, Ny. Vivin membeli perlengkapan 
salon berupa bahan pembersih kulit, bahan make up, bahan 
pewarna rambut, shampo, dan sebagainya, seharga Rp. 
4.000.000,00 secara kredit.

4. Dalam waktu 2 minggu, Salon Ratu telah mendapat langganan 
cukup banyak. Sebagai promosi, mereka diberi kelonggaran 
membayar dalam waktu beberapa minggu. Jumlah tagihan 
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kepada para pelanggan hingga tanggal 15 Desember berjumlah 
Rp. 1.500.000,00.

5. Tanggal 20 Desember, Ny. Vivin membayar utang atas 
pembelian perlengkapan salon tanggal 5 Desember sebesar Rp. 
2.000.000,00.

6. Tanggal 21 Desember, Ny. Vivin menyewa sebuah rumah untuk 
tempat usahanya. Pada hari itu, sewa rumah dibayar sebesar 
Rp. 300.000,00 pada bulan Desember.

7. Perusahaan membayar gaji para pegawai salon bulan Desember 
sebesar Rp. 450.000,00.

8. Pada akhir Desember, pembayaran diterima sebesar Rp. 
700.000,00 dari para pelanggan yang telah menerima jasa salon 
kecantikan hingga tanggal 15 Desember.

9. Selama 2 minggu terakhir bulan Desember, Salon Ratu 
telah memberikan jasanya kepada sejumlah pelanggan yang 
bernilai Rp. 3.800.000,00. Pada hari ini, tagihan dikirimkan 
kepada para pelanggan.

10. Pada   akhir   bulan Desember, biaya listrik dan air dibayar 
masing-masing sebesar Rp. 250.000,00 dan Rp. 150.000,00.

11. Persediaan perlengkapan salon yang masih tersisa pada tanggal 
31 Desember berjumlah Rp. 3.000.000,00.

12. Pada tanggal 31 Desember, Ny. Vivin mengambil uang untuk 
keperluan pribadi sebesar Rp. 600.000,00.

Diminta:
1. Buatlah ikhtisar transaksi perusahaan “SALON RATU” dengan 

menggunakan tabelaris persamaan dasar akuntansi.

2. Susunlah Laporan Rugi Laba dan Laporan Perubahan Modal 
dan Laporan Arus Kas atau Neraca untuk perusahaan jasa 
“SALON RATU”
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Jawaban:
PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI 

“SALON RATU” 
Desember 2019

AKTIVA UTANG + MODAL

Tgl Kas Perlengkp. Peralatan
Ak. 

Penyst.
Piutang Utg. Dgg. Ut. Bank Modal

Des-01 20.000.000 20.000.000

Des-01 (10.000.000) 10.000.000

10.000.000 10.000.000 20.000.000

Des-05 4.000.000 4.000.000 20.000.000

10.000.000 4.000.000 10.000.000 4.000.000 20.000.000

De-19 1.500.000 1.500.000

10.000.000 4.000.000 10.000.000 1.500.000 4.000.000 21.500.000

Des-20 (2.000.000) (2.000.000) 21.500.000

8.000.000 4.000.000 10.000.000 1.500.000 2.000.000 21.500.000

Des-21 (300.000) (300.000)

7.700.000 4.000.000 10.000.000 1.500.000 2.000.000 21.200.000

Des-21 (450.000) (450.000)

7.250.000 4.000.000 10.000.000 1.500.000 2.000.000 20.750.000

Des-31 700.000 (700.000)

7.950.000 4.000.000 10.000.000 800.000 2.000.000 20.750.000

Des-31 3.800.000 3.800.000

7.950.000 4.000.000 10.000.000 4.600.000 2.000.000 24.550.000

Des-31 (400.000) (400.000)

7.550.000 4.000.000 10.000.000 4.600.000 2.000.000 24.150.000

Des-31 (1.000.000) (1.000.000)

7.550.000 3.000.000 10.000.000 4.600.000 2.000.000 23.150.000

Des-31 (600.000) (600.000)

SALDO 6.950.000 3.000.000 10.000.000 4.600.00 2.000.000 22.550.000



58 Sri Umi Mintarti W | Dian Rachmawati | Sri Handayani | Ahmad Munjin Nasih

Berdasarkan hasil analisis dan pencatatan transaksi keuangan 
perusahaan jasa “SALON RATU” langkah selanjutnya adalah 
membuat laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari laporan 
laba rugi, laporan perubahan modal dan laporan arus kas atau 
neraca.

Laporan Laba Rugi
“SALON RATU”
Desember 2019

Pendapatan

Pendapatan Jasa Salon
Pendapatan

Total Pendapatan 
Beban-beban

- beban sewa
- beban gaji  
- beban listrik dan air
- beban perlengkapan

Total Beban 
Laba/Rugi                                                         

Rp.
Rp.

Rp.

1.500.000
3.800.000

300.000
450.000
400.000

1.000.000

Rp. 5.300.000

(Rp. 2.150.000)
Rp. 3.150.000

Berdasarkan hasil analisis laporan keuangan laba rugi “SALON 
RATU” memperoleh Laba sebesar Rp. 3.150.000,00

HARGA POKOK PENJUALAN

Harga pokok penjualan merupakan seluruh biaya yang 
dikeluarkan untuk memperoleh barang yang dijual atau harga 
perolehan dari barang yang dijual. Adapun manfaat harga pokok 
penjualan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Sebagai patokan untuk menentukan harga jual

2. Untuk menentukan posisi laba rugi perusahaan. Apabila 
harga jual lebih tinggi daripada harga pokok penjualan maka 
perusahaan memperoleh laba. Dan sebaliknya, apabila harga jual 
yang ditentukan perusahaan lebih sedikit daripada harga pokok 
penjualan berarti perusahaan mengalami kerugian.
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Menghitung harga pokok penjualan harus teliti dan tepat 
karena berhubungan dengan harga barang yang akan dijual kepada 
pasar. Harga pokok penjualan atau HPP adalah patokan dalam 
menentukan harga jual suatu produk. Jika harga terlalu turun, 
maka perusahaan bisa mengalami kerugian. Tetapi harga juga tidak 
bisa terlalu mahal karena bisa tidak sesuai dengan target pasar 
dan perusahaan akan gagal memasarkan produk. Oleh karena itu 
perhitungan HPP harus sangat detail dan teliti.

Harga pokok penjualan atau HPP juga digunakan sebagai patokan 
berapa laba yang diinginkan oleh perusahaan. Setelah perusahaan 
mengolah produk, tentunya perusahaan memerlukan dana untuk 
menggaji karyawan yang mengerjakan proses dan beberapa hal lain 
yang berhubungan dengan operasional perusahaan. Hal tersebut 
merupakan salah satu alasan menghitung harga pokok penjualan 
atau HPP menjadi sangat penting karena HPP akan memberitahu 
perusahaan berapa banyak keuntungan yang bisa didapat yang 
kemudian akan digunakan perusahaan untuk biaya operasional.

Pengetahuan tentang harga pokok sangat bermanfaat bagi 
pelaku usaha, tetapi banyak sekali dari unsur-unsur harga pokok 
yang tidak diperhitungkan dalam penetapakan harga. Kelemahan 
dari para pengelola usaha kecil home industi kaum wanita adalah 
penetapan harga pokok barang yang dijual. Para pengusaha ini 
kurang memahami tentang pengetahuan perhitungan harga pokok 
dari produk yang dihasilkan.Banyak diantara para pengusaha, tidak 
memasukkan unsur tenaga keja dalam produk yang dihasilkan, 
karena mereka beranggapan bahwa tenaga kerja dikerjakan 
sendiri, sehingga terlewatkan untuk dianggap sebagai unsur 
harga pokok. Disamping itu, mereka juga tidak memasukan biaya 
alat yang digunakan karena harga alat dirasa tidak terlalu mahal, 
sehingga pengurangan aset dari peralatan (depresiasi) tidak pernah 
dilakukan. Pada saat peralatan itu sudah aus dan harus dilakukan 
penggantian, mereka tidak memiliki dana untuk membeli peralatan 
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yang baru, dan akhirnya mereka akan mencari dana dengan cara 
mencari pinjaman. Dan pinjaman yang paling mudah diperoleh 
adalah dari Bank “Titil”, yang mana bunga yang harus dibayar oleh 
peminjam sangat tinggi. Inilah yang membuat usaha itu terhambat 
dalam berkembang. Unsur harga pokok antara lain adalah: bahan 
baku dan bahan penolong, Tenaga kerja, depresiasi alat, biaya 
lainnya misalnya listrik, pulsa dan bunga yang menjadi beban 
mereka. Dari unsur-unsur tersebut yang hanya dimasukkan dalam 
harga jual biasanya adalah bahan-bahan yang digunakan. 

HPP juga membantu merealisasi biaya produksi untuk 
perusahaan manufaktur. Dengan mengerahui berapa banyak 
keuntungan yang didapat, perusahaan manufaktur dapat 
memperkirakan berapa jumlah nominal yang diperlukan untuk 
meningkatkan kualitas produksi di periode selanjutnya. Atau 
bahkan membantu perusahaan manufaktur melakukan riset untuk 
produk terbaru.

Dalam menghitung harga pokok penjualan ada beberapa unsur 
yang mempengaruhinya, antara lain adalah:
1. Persediaan barang dagang awal merupakan persediaan barang 

dagangan yang tersedia pada awal periode atau tahun buku 
berjalan.
Saldo persediaan awal barang dagangan ada dalam neraca saldo 
periode berjalan atau neraca awal perusahaan atau neraca tahum 
sebelumnya.

2. Pembelian bersih adalah seluruh pembelian barang dagangan 
yang dilakukan perusahaan baik pembelian barang dagangan 
secara tunai maupun pembelian secara kredit, ditambah dengan 
biaya angkut pembelian tersebut serta dikurangi dengan 
potongan pembelian dan retur pembelian yang terjadi. Adapun 
dalam menghitung pembelian bersih ada beberapa unsur yang 
menentukan, yaitu; Pembelian, Retur pembelian, Potongan 
pembelian dan Biaya angkut pembelian, 
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3. Persediaan barang dagang akhir adalah persediaan barang 
dagangan yang tersedia di akhir periode atau akhir tahun buku 
berjalan. Saldo persediaan ini umumnya diketahui pada data 
penyesuaian perusahaan pada akhir periode.

Secara matematis, perhitungan harga pokok penjualan dapat 
disimpulkan sebagai berikut:

Berdasarkan pengelompokan perhitungan HPP secara 
matematis, pembelian bersih dihitung dengan mengurangi 
pembelian dengan retur pembelian dan potongan pembelian 
kemudian dijumlahkan dengan biaya angkut pembelian.

Langkah – Langkah Menghitung Hpp:
Persediaan awal 
Pembelian 
Retur pembelian
Potongan pembelian 

Biaya angkut pembelian
Pembelian bersih 
Barang tersedia untuk 
dijual
Persediaan akhir
HPP

Rp xxx
Rp xxx
Rp xxx

  (Rp xxx)

Rp xxx
Rp xxx

------------------------------
----------------------------------------------------

  Rpxxx

 
Rp xxx
Rp xxx
(Rp xxx)

Rp xxx

Perlu ditekankan bahwa biaya yang dimasukan ke dalam Harga 
Pokok Penjualan (HPP) adalah biaya yang berkaitan langsung 
dengan produk yang dijual. Sedangkan biaya-biaya tidak langsung 
tidak dapat dimasukan ke dalam perhitungan HPP ini. Tujuan 
perhitungan HPP ini adalah untuk mengukur biaya sebenarnya 
dalam meproduksi barang dagangan yang dibeli pelanggan untuk 
periode tertentu.Perhitungan Harga Pokok Penjualan atau HPP 
sangat penting bagi manajemen karena dapat membantu manajemen 

Harga Pokok Penjualan (HPP) = Persediaan awal + Pembelian bersih – Persediaan akhir

Pembelian bersih = Pembelian – Retur pembelian – Potongan pembelian + Biaya angkut 
pembelian 
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menganalisa seberapa baik mereka mengendalikan biaya pembelian 
dan biaya tenaga kerja (upah/gaji). Para Kreditor atau Investor 
juga dapat menggunakan Harga Pokok Penjualan (HPP) untuk 
menghitung margin kotor bisnis (gross margin) dan menganalisis 
berapa persentase pendapatan yang masih tersedia untuk menutupi 
biaya operasionalnya. Produsen maupun retailer (pengecer) pasti 
akan mencatat Harga Pokok Penjualan ke dalam Laporan Laba 
Rugi mereka sebagai beban langsung setelah pendapatan pada 
periode tertentu. Sehingga apabila perusahaan tidak berhati – hati 
dalam menghitung HPP maka secara langsung akan berpengaruh 
terhadap penyusunan laporan keuangan perusahaan. 

Informasi hasil perhitungan HPP dari sebuah produk perusahaan 
tidak hanya membantu perusahaan untuk merencanakan pembelian 
untuk tahun depan namun juga akan membantunya mengevaluasi 
biayanya. HPP ini juga dapat memberikan informasi tentang margin 
penjualan untuk setiap produk apabila dibuat penggolongan untuk 
setiap kategori produk. Sehingga, manajemen dapat mengetahui 
produk mana yang paling menguntungkan dan menghasilkan 
pendapatan yang paling banyak.

HPP juga membantu merealisasi biaya produksi untuk 
perusahaan manufaktur. Dengan mengerahui berapa banyak 
keuntungan yang didapat, perusahaan manufaktur dapat 
memperkirakan berapa jumlah nominal yang diperlukan untuk 
meningkatkan kualitas produksi di periode selanjutnya. Atau 
bahkan membantu perusahaan manufaktur melakukan riset untuk 
produk terbaru.

LAPORAN KEUANGAN

Seperti halnya pada perusahaan jasa, penyusunan laporan 
keuangan pada perusahaan dagang merupakan bagian yang 
penting dan tidak dapat disepelekan karena menunjukkan hasil dari 
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proses kegiatan akuntansi. Laporan keuangan merupakan informasi 
yang berkaitan dengan posisi keuangan, hasil usaha (kinerja), dan 
perubahan posisi keuangan suatu enti tas bisinis (perusahaan) 
yang berguna bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam 
pengambilan keputusan. Laporan keuangan terdiri atas laporan laba 
atau rugi, laporan perubahan modal, neraca dan arus kas. Perbedaan 
yang menonjol penyusunan laporan keuangan dalam perusahaan 
jasa dan perusahaan dagang adalah dalam penyusunan laporan 
laba rugi, hal ini dikarenakan adanya penambahan perhitungan 
HPP (atau penambahan akun HPP) yang tidak dapat dipisahkan 
dari perhitungkan laba atau rugi sebuah perusahaan dagang.

Pada dasarnya laporan keuangan perusahaan dagang sama 
dengan laporan keuangan pada perusahaan jasa yaitu terdapat tida 
unsur laporan keuangan; laporan laba rugi, laporan perubahan 
modal dan laporan arus kas atau neraca. Perbedaan utama muncul 
pada penyusunan laporan laba rugi, pada perusahaan jasa laporan 
laba rugi diperoleh dengan mengurangi total pendapatan yang 
diterima perusahaan dengan total beban yang dibayarkan oleh 
perusahaan. Sedangkan dalam perusahaan dagang terdapat satu 
unsur yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan dalam 
laporan ini yaitu terdapat HPP yang bisa mengurangi total penjualan 
untuk menentukan kondisi keuangan perusahaan.

LAPORAN LABA RUGI

Seperti yang sudah diuraikan di atas, bahwa dalam perusahaan 
dagang nilai harga pokok penjualan dapat mempengaruhi posisi 
keuangan (yaitu mengurangi total penjualan bersih perusahaan) 
sebelum akhirnya akan ditambah dengan pendapatan perusahaan 
lainnya dan beban lain di luar aktivitas produksi dan penjualan 
barang. Terdapat dua jenis penyusunan laporan laba rugi dalam 
perusahaan jasa, yaitu Single Step dan Multiple Step. 
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Dalam bentuk single step, semua pendapatan (Pendapatan 
Operasional, Pendapatan Lain-Lain) dikelompokkan menjadi 
satu yaitu di kelompok Pendapatan dan semua beban (Beban 
Operasional, Beban Lain-Lain) juga dikelompokkan menjadi satu 
yaitu di kelompok Beban, kelompok pendapatan diletakkan diawal 
laporan dan dijumlahkan, selanjutnya baru beban yang dijumlahkan, 
untuk mendapatkan laba/rugi bersih perusahaan maka Pendapatan 
dikurangi (-)  Beban. Berikut adalah contoh perhitungan laba rugi 
perusahaan jasa yang sederhana (Single step):

LAPORAN LABA RUGI 
(NAMA PERUSAHAAN) 
(Periode : Bulan, Tahun)

Pendapatan :
Penjualan  ------------------------- Rp xxx

Retur Penjualan Rp xxx 
Potongan Penjualan Rp xxx 
  ------------------------- (Rp xxx)
Total penjualan bersih  ------------------------------------- Rp xxx
Persediaan Awal Rp xxx 
Pembelian  ---------- Rp xxx 
Retur Pembelian Rp xxx 
Potongan Pembelian Rp xxx 
  ---------- (Rp xxx)
  ---------- Rp xxx 
Biaya Angkut Pembelian ---------- Rp xxx
Pembelian Bersih  ------------------------- Rp xxx
Persediaan Barang Siap Dijual ----------------------------- Rp xxx 
Persediaan Akhir  ------------------------------------ (Rp xxx)
HPP  -------------------------- (Rp xxx)

Laba Kotor -------------------------------------------------------------------------------------- Rp xxx
Beban Usaha :
Beban Operasional : 
Beban Gaji Rp xxx 
Beban Iklan Rp xxx 
Biaya Angkut Rp xxx 
Beban Perlengkapan Rp xxx 
  ---------- Rp xxx 
Beban Administrasi 
Beban LAT Rp xxx 
Beban Asuransi Rp xxx 
Beban lainnya  Rp xxx 
  ---------- Rp xxx

Total Beban  -------------------------- (Rp xxx)
 Rp xxx
Laba Bersih Rp xxx
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Contoh Perhitungan Harga Pokok Penjualan Perusahaan Dagang.

1. Dengan menggunakan data berikut ini, hitunglah;

a. Pembelian Bersih
b. Barang yang tersedia untuk dijual
c. Harga Pokok Penjualan

Persediaan, 1 Mei 2015 (awal) 80.000.000 
Persediaan, 31 Mei 2015 (akhir)  94.000.000 
Pembelian 140.000.000 
Potongan tunai pembelian  6.000.000 
Biaya angkut pembelian  10.000.000 
Retur dan Potongan Pembelian  18.000.000

Jawaban :

a. Pembelian Bersih = Pembelian – Retur Pembelian – Potongan 
Pembelian + Biaya Angkut Pembelian  + Asuransi (Jika ada)

 Pembelian 140.000.000
 Retur dan Potongan Pembelian  (18.000.000)
  122.000.000
 Potongan Tunai Pembelian  (6.000.000)
  116.000.000
 Biaya Angkut Pembelian  10.000.000
 Pembelian Bersih 106.000.000

b. Persediaan Barang tersedia untuk dijual = Persediaan Awal + 
Pembelian Bersih

 Persediaan Awal 80.000.000
 Pembelian Bersih 106.000.000
 Persediaan Barang tersedia untuk dijual 186.000.000
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c. Harga Pokok Penjualan = Persediaan Barang tersedia untuk 
dijual – Persediaan Akhir

 Persediaan Barang tersedia untuk dijual 186.000.000
 Persediaan Akhir (94.000.000)
 Harga Pokok Penjualan 92.000.000
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