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ABSTRAK
Pengabdian masyarakat dalam Peningkatan Ekonomi Kreatif Budidaya Perikanan Darat
Melalui Pelatiahan Penyusunan Laporan Keuangan Secara Sederhana di laksanakan di Kelurahan
Titi Papan Kecamatan Medan Marelan. Kota Medan memiliki potensi besar dalam hal
pengembangan industri kreatif. Potensi ini harus digali sehingga mampu mendukung
pertumbuhan ekonomi masyarakat, daerah hingga nasional.
Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses pencatatan yang merupakan
suatu ringkasan dari transaksitransaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang
bersangkutan. Pengertian laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan adalah
Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang
lengkap biasanya meliputi neraca, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan
dalam berbagai cara seperti, sebagai laporan arus kasatau laporan arus dana), Catatan juga
termasuk schedule dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut. Misal
informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan
harga.
Tujuan kegiatan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Secara Sederhana Bagi
Masyarakat di Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Marelan : (1) Untuk memsosialisasikan
pentingnya pembuatan laporan keuangan dan bagaimana untuk menganalisa kemajuan usaha
melalui laporan keuangan; (2) Perbaikan kesejahteraan lingkungan, karena mayoritas masyarakat
yang ada di lingkungan tersebut aktif sebagai nelayan maka dengan meningkatnya/kemajuan
nelayan ikan darat tersebut berarti akan meningkatkan kesejahteraan lingkungan pada umumnya
(3) Membantu pihak yang terkait khususnya pemerintah dalam mensosialisasikan pentingnya
pembuatan laporan keuangan dan bagaimana untuk menganalisa kemajuan usaha melalui laporan
keuangan.
Adapun manfaat pendampingan dan pelatihan pembuatan laporan keuangan bagi
masyarakat di Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Marelan yang memiliki mata
pencaharian sebagai Nelayan adalah agar para peserta mempuyai kemampuan untuk membuat
laporan keuangan dan meningkatkan usaha Nelayan agar kelak dapat membuka lapangan
pekerjaan sehingga berguna untuk masyarakat disekitarnya dengan meningkatkan derajat
ekonomi masyarakat. Dalan kegiatan pelatihan ini yang menjadi sasaran adalah masyarakat
Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Marelan. Pelatihan ini dilakukan untuk melatih
masyarakat agar mampu membuat laporan keuangan secara sederhana. Metode kegiatan dalam
Pengabdian Masyarakat ini dengan melakukan kegiatan ceramah mengenai peningkatan
Ekonomi Kreatif Budidaya Perikanan Darat Melalui Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan
secara Sederhana dan praktek penyusunan laporan keuangan. Maka dari itu diperlukan
pemahaman yang baik tentang pentingnya pembuatan laporan keuangan untuk meningkatkan
hasil usaha yang ditekuninya.
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