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Penyebarluasan informasi pencatatan keuangan secara sederhana akan berdampak pada kondisi
keseimbangan atau stabilitas antara uang masuk dengan uang keluar. Keharmonisan keluarga
ditinjau dari segi akuntansi akan lebih bermanfaat jika ditemukan transparansi keuangan.
Tantangan ini ditekankan pada kaum ibu untuk mengenal lebih jauh pembuatan pencatatan
akuntansi baik dalam lingkungan rumah tangga atau dalam dunia kerja secara umum.
Pencatatan akuntansi oleh kaum ibu sangat bermanfat mengingat besarnya pengeluaran tiap
rumah tangga dibandingkan dengan besarnya pemasukan keuangan. Para kaum ibu harus mampu
membuat pencatatan akuntansi yang sederhana dan mengerti tentang kondisi keuangan yang
dibuatkan dalam laporan keuangan. Ditinjau dari sudut pendidikan para peserta yang ikut dalam
pengabdian ini sebagian berlatar belakang pendidikan SMP dan SMU maka penulis
menyampaikan materi penuh kesabaran. Kegiatan pengabdian ini dimaksudkan agar para ibu-ibu
rumah tangga mampu memberikan pendidikan terhadap anak-anak dimana diperlukan
penyusunan anggaran keuangan untuk kesinambungan dan kehamonisan keluarga. Anak-anak
yang kehidupan dipinggiran laut dan jauh dari sarana informasi pendidikan maka diperlukan
peran ibu untuk mendidik anak mulai dari usia kecil sampai menjelang remaja sampai nantinya
mampu madiri. Latar belakang keluarga yang sebagian besar sebagai nelayan dan jarang ketemu
dengan bapaknya membutuhkan peran aktif dari ibu mendidik dan membesarkan anak sekaligus
mampu mengatur keuangan rumah tangga.
Pengabdian yang dilakukan pada ibu-ibu di Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan
adalah dengan menggunakan metode ceramah, diskusi dan presentasi. Metode dipilih karena
dapat membantu para peserta mengablikasi teori dengan praktek. Faktor penghambat bagi para
pelaksanaan pengabdian ini adalah bahwa rata-rata peserta yang ikut berpendidikan Sekolah
Menengah Pertama sehingga menyulitkan penulis untuk melanjutkan materi ke materi
berikutnya.
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