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Pendahuluan
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Koperasi merupakan soko
guru perekonomian nasional

setiap koperasi harus mampu
menghasilkan SHU

sebagian besar anggota para 
pedagang kecil yang minim 
modal & keahlian

tidak mampu mengelola
keuangan, I< E

Relevansi Permasalahan:
para pengusaha mikro dan kecil ini
mengelola keuangan khususnya 
melalui akuntansi

Tujuan Kegiatan
• Para anggota mampu membuat

persamaan dasar akuntansi
• Para anggota mampu menjurnal

dan memposting ke buku besar
• Para anggota mampu menyusun

laporan keuangan

Manfaat Kegiatan:
para anggota dapat mengelola
keuangan mereka melalui akuntansi
dengan mudah dan cepat



k Profil BMT BISS
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• Alamat: Pamulang Permai I B-22/5 Pamulang, Tangerang Selatan 15417, Telp. 
021-97031843/ 021-97878935, 

• email: bmt.biss@yahoo.com. 
• Berdiri : Juni 2011
• Izin usaha dari Din.Kop. UKM : 518/141/BH/XI.08/Kop. UKM. 
• Visi: membangun ekonomi umat untuk menggapai ridho Allah SWT
• Misi: 

(1) memberdayakan usaha kecil dan mikro, 
(2) memasyarakatkan ekonomi syariah, 
(3) meningkatkan kesejahteraan umat. 

• Slogan: menjaga amanah, meraih berkah dan keluarga sejahtera. 
• Produk Tabungan : (1) wadiah/titipan, (2) anak sholeh, (3) qurban, (4) haji/umrah, 

(5) pendidikan, (6) mudharabah/bagi hasil. 
• Pembiayaan: (1) mudharobah (pembiayaan total bagi hasil), (2) musyarokah

(pembiayaan bersama bagi hasil), (3) murabahah/jual beli: kepemilikan barang
jatuh tempo dan kepemilikan barang cicilan. 

• Bidang usaha: usaha dagang sembako dan konveksi

mailto:bmt.biss@yahoo.com


Manfaat Akuntansi bagi UMKM

dapat mengetahui kinerja 
keuangan perusahaan

dapat mengetahui, memilah, 
dan membedakan harta 
perusahaan dan harta pemilik 

dapat mengetahui posisi dana 
baik sumber maupun 
penggunaannya

dapat membuat anggaran 
dengan tepat 

dapat menghitung pajak

dapat mengetahui aliran 
uang tunai selama periode 
tertentu (Setyorini, dkk, 2012).
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Persiapan dan 
Koordinasi:
• Koordinasi

identitas dan
jumlah peserta
pelatihan.

• Koordinasi waktu
dan tempat
pelatihan

• Koordinasi materi
dan narasumber
pelatihan

Pelaksanaan Kegiatan
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Pelaksanaan 
Pelatihan:
Waktu dan Tempat : 
25 Juni 2015 
Judul Materi : 
Pelatihan Akuntansi
dan Keuangan Dasar
pada KSP Syariah

Galeri Foto



RESPON ATAS KEGIATAN
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Apakah kegiatan yang
dilaksanakan sesuai dengan

kebutuhan Bapak/Ibu

Apakah dosen pelaksana
memiliki keterampilan dalam

melaksanakan kegiatan?

Apakah kegiatan yang
dilaksanakan dapat membantu

memecahkan permasalahan
yang Bapak/Ibu hadapi?

Apakah kegiatan yang
dilaksanakan dapat menambah

pengetahuan Bapak/Ibu?

Apa tanggapan Bapak/Ibu
terhadap kegiatan yang

dilaksanakan?

Apakah pengetahuan dan
keterampilan atau alat yang

diperoleh dapat dimanfaatkan
di kemudian hari untuk

meningkatkan Bapak/Ibu dan
masyarakat sekitar?

Tidak Sesuai
Cukup
Sesuai
Tidak Tahu

Tidak terampil
Cukup terampil
Terampil
Tidak Tahu

Tidak membantu
Cukup membantu
Membantu
Tidak Tahu

Tidak Menambah Pengetahuan
Cukup Menambah Pengetahuan
Menambah Pengetahuan
Tidak Tahu

Memotivasi
Perlu Kegiatan Lanjut
Perlu Kegiatan Lain
Tidak Tahu

Dapat Dimanfaatkan
Tidak Dapat Dimanfaatkan
Ragu-Ragu
Tidak Tahu



KESIMPULAN
Kegiatan pelatihan akuntansi 
dan keuangan dasar bermanfaat 
bagi anggota BMT BISS

Kegiatan telah dilaksakan sesuai
dengan kebutuhan pengusaha
kecil

Para pelaksana kegiatan dari
pihak UT cukup terampil dalam
memandu pelatihan
penyusunan laporan keuangan
sederhana

Para angota BMT BISS merasa 
pengetahuan dan keterampilan yang 
diperoleh dari pelatihan ini dapat
dimanfaatkan di kemudian hari untuk
meningkatkan kesejahteraan mereka
dan masyarakat sekitar

Kegiatan membantu mayoritas anggota 
BMT BISS dalam memecahkan
permasalahan, menambah
pengetahuan, memberikan motivasi,  
dan merasa perlu ada kegiatan lanjutan: 
seperti manajemen keuangan, 
manajemen persediaan, manajemen kas 
dan tatacara peminjaman bank
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