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Abstrak
Dusun Gading Tulung merupakan salah satu dusun di Klaten yang menjadi sentra pengrajin kayu. Letak
dusun Gading Tulung di Kecamatan Klaten Utara yang letaknya dekat dengan pusat kota dan tidak jauh
dari jalan utama Solo-Jogja menjadi faktor berkembangnya usaha dengan menggunakan bahan baku kayu
ini Salah satu kerajinan kayu yang sedang berkembang di Klaten adalah kerajinan sangkar burung.
Kerajinan tersebut banyak terdapat di Dusun Gading Tulung bahkan membentuk paguyuban dengan nama
Paguyuban Pengrajin Sangkar Burung “Karya Mandiri”. Anggota paguyuban ini terdapat 15 pengrajin
yang semuanya berjenis kelamin pria di Dusun Gading Tulung. Paguyuban ini belum melakukan pencatatan
keuangan baik pendapatan maupun pengeluaran sehingga susah diketahui secara pasti keuntungan atau
kerugian yang didapat setiap bulan. Dalam kegiatan ini bertujuan menyadarkan anggota tentang pentingnya
pencatatan keuangan, memberikan pemahaman dan pelatihan mengenai pencatatan keuangan baik
sederhana maupun digital. Hasil kegiatan laporan keuangan berbasis digital bahwa 11 anggota
Paguyuban “Karya Mandiri” mampu memahami dan melakukan pencatatan laporan keuangan secara
sederhana. Anggota paguyuban berjumlah 11 tersebut mampu memahami dan melakukan pencatatan
laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi handphone mereka masing-masing. Dari kedua kegiatan
tersebut diharapkan setiap anggota bisa melakukan pencatatan keuangan baik pemasukan dan pengeluaran
usahanya serta dapat diketahui keuntungannya baik mingguan, bulanan maupun tahunan.
Kata kunci: sangkar burung, laporan keuangan, digital
15 pengrajin yang semuanya berjenis kelamin pria
di Dusun Gading Tulung. Paguyuban “ Karya
Mandiri” ini terdapat enam orang yang menjadi
pengurus harian paguyubanPaguyuban Pengrajin
Sangkar Burung “ Karya mandiri” telah berdiri
sejak tahun 2015. Paguyuban ini menjadi wadah
para pengrajin sangkar burung di Dusun Gading
Tulung dalam mendapatkan bahan baku, ukuran
dan pemasaran sangkar burung. Paguyuban ini
mampu memproduksi kurang lebih 150 sangkar
tetapi yang diproduksi hanya dalam dua macam
ukuran saja atau ukurannya sesuai pesanan pembeli.
Sangkar burung yang dihasilkan paguyuban ini
hanya sampai setengah jadi tanpa di cat atau
diberikan warna. Dalam pemasaran produk hanya
melalui perorangan dengan pemesanan dan menjual
di dua kios di Klaten Utara.
Dalam memproduksi sangkar burung ini
kebanyakan dari anggota paguyuban ini
memproduksi sendiri tanpa adanya bantuan orang
lain. Awal produksi dimulai dari pembelian bahan
baku kayu yang berupa kayu utuh lalu di bawa ke
tukang gergaji untuk di potong menjadi kayu-kayu
dengan ketebalan 8cm. Sebelum kayu digunakan

1. PENDAHULUAN
Klaten merupakan salah satu kabupaten di
Jawa tengah yang mempunyai keunggulan produk
dari bahan baku kayu. Kayu yang masih mudah di
cari di daerah Kabupaten Klaten menjadi faktor
pendukung dalam mengolah kayu menjadi produk
yang lebih bermanfaat. Jenis kayu yang diolah ada
bermacam-macam antara lain jati, mahoni, pinus,
dan lain-lain. Ada beberapa produk yang biasa
dihasilkan dari bahan baku kayu yaitu barang mebel
seperti meja, kursi, almari dan barang lainnya
seperti sangkar burung.
Dusun Gading Tulung merupakan salah
satu dusun di Klaten yang menjadi sentra pengrajin
kayu. Letak dusun Gading Tulung di Kecamatan
Klaten Utara yang letaknya dekat dengan pusat kota
dan tidak jauh dari jalan utama Solo-Jogja menjadi
faktor berkembangnya usaha dengan menggunakan
bahan baku kayu ini Salah satu kerajinan kayu
yang sedang berkembang di Klaten adalah
kerajinan sangkar burung. Kerajinan tersebut
banyak terdapat di Dusun Gading Tulung bahkan
membentuk paguyuban dengan nama Paguyuban
“Karya Mandiri”. Anggota paguyuban ini terdapat
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pengeluaran usahanya serta
mingguan maupun bulanan.

untuk dibuat sangkar burung, kayu yang akan
digunakan harus di jemur dulu sampai kering. Hal
ini dilakukan agar sangkar yang diproduksi lebih
awet. Setelah itu, kayu di potong-potong sesuai
ukuran sangkar burung yang akan dibuat. Apabila
kayu yang dibutuhkan sudah dipotong sesuai
ukuran selanjutnya dirangkai sesuai bentuk sangkar
burung yang diinginkan.
Mereka memproduksi sangkar burung
sendiri dengan bantuan alat pertukangan dan mesinmesin untuk membantu dalam meringankan dan
mempercepat produksi. Alat dan mesin yang
digunakan adalah gergaji serkel, pasha, mesin bur,
grinda tangan dan amplas. Walaupun sudah
menggunakan alat dan mesin tetapi masih banyak
menggunakan tenaga manusia. Sangkar burung ini
merupakan salah satu produk kreatif karena 80
persen masih menggunakan tenaga manusia dalam
membuat sangkar burung.
Desain sangkar burung yang diproduksi
sangat sederhana sehingga susah untuk dipasarkan
secara luas. Ukuran sangkar burung yang dibuat
ada dua yaitu ukuran 33 x 39 x 60 cm dan 21 x 21 x
50 cm. Ukuran tersebut dibuat karena ukuran itu
yang diminati konsumen pada dua kios yang biasa
di suplai oleh Paguyuban “Karya Mandiri”.
Terkadang memproduksi selain dua ukuran sangkar
tersebut sesuai dengan pesanan konsumen. Sangkar
burung tersebut biasanya dijual ke kios seharga Rp.
75.000,- per sangkar. Dalam paguyuban ini belum
melakukan pencatatan keuangan baik dengan secara
sederhana maupun secara digital sehingga dalam
usahanya susah diketahui berapa keuntungan yang
di dapat baik setiap minggu maupun setiap
bulannya.
Kesadaran
mengenai
pentingnya
pembukuan dan laporan keuangan dikalangan
wirausahawan, terutama kelas menengah ke bawah
masing kurang [6]. Hal tersebut menyulitkan bagi
keberlangsungan usahanya. Kurangnya kesadaran
pentingnya pembukuan dan laporan keuang
wirausahawan tidak terlepas dari faktor individu
masing-masing wirausahawan.
Laporan keuangan adalah tolak ukur dalam
menilai kesehatan usaha [4]. Manfaat dari kegiatan
laporan keuangan berbasis digital ini adalah
pertama, 15 anggota Paguyuban “Karya Mandiri”
mampu memahami dan melakukan pencatatan
laporan keuangan secara sederhana. Kedua, 15
anggota paguyuban mampu memahami dan
melakukan pencatatan laporan keuangan dengan
menggunakan aplikasi handphone mereka masingmasing. Dari kedua kegiatan tersebut diharapkan
setiap anggota bisa mengetahui pemasukan dan

keuntungannya baik

2. METODE PELAKSANAAN
Metode pelaksanaan kegiatan Pencatatan
Keuangan Berbasis Digital Paguyuban Pengrajin
Sangkar Burung “ Karya Mandiri” Dusun Gading
Tulung, Desa Belang Wetan, Kecamatan Klaten
Utara ini disesuaikan dengan permasalahan yang
diprioritaskan dan solusi serta target luaran. Metode
ini dituangkan dalam Tabel 1.
Tabel 1. Metode Pelaksanaan Pencatatan
Keuangan Berbasis Digital pada Paguyuban
Pengrajin Sangkar Burung “ Karya
Mandiri”
No
Masalah
Metode Pelaksanaan
1.

Anggota paguyuban
belum
melakukan
pencatatan keuangan
terhadap pengeluaran
maupun pendapatan
sehingga
tidak
mengetahui jumlah
keuntungan mapuan
kerugian
yang
diperoleh.

Langkah yang akan
dilakukan
sebagai
berikut : 1). Pemahaman
tentang
pentingnya
pencatatan keuangan; 2).
Pemahaman
konsep
mengenai
laporan
keuangan; 3). Persiapan
pelatihan; dan 4). Proses
pelatihan
dan
pendampingan

2.

Anggota paguyuban
belum
mengerti,
memahami maupun
melakukan
pencatatan keuangan
menggunakan
aplikasi
dari
handphone sehingga
memudahkan dalam
memcatat
laporan
keuanganya

Langkah yang akan
dilakukan
sebagai
berikut: 1) Pemahaman
tentang arti pentingnya
pencatatan
keuangan
berbasis
digital;
2)
Proses pelatihan dan
pendampingan.

3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan pelatihan Pencatatan Keuangan
Berbasis Digital Paguyuban Pengrajin Sangkar
Burung “ Karya Mandiri” Dusun Gading Tulung,
Desa Belang Wetan, Kecamatan Klaten Utara
sudah dijalankan sesuai dengan rencana kegiatan
dengan berbagai capaian sesuai dengan luaran yang
ditargetkan.
1. Pelatihan pencatatan keuangan secara sederhana
pada Paguyuban Pengrajin Sangkar Burung “
Karya Mandiri” Dusun Gading Tulung, Desa
Belang Wetan, Kecamatan Klaten Utara.
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Unsur dalam laporan keuangan pada
sadarnya memiliki aktiva atau asset yang terdiri
dari aset bergerak, aset tidak bergerak, aktiva
berwujud dan aktiva tidak berwujud. Asset
merupakan sesuatu yang penting dalam usaha
karena dipakai dalam usaha memperoleh
keuntungan. Ada dua sumber untuk memperoleh
asset yaitu investasi pemilik atau ekuitas dan dari
pinjaman pihak ketiga yang dikenal dengan istilah
hutang atau kewajiban [1].
Unsur dasar persamaan akuntansi terdiri
dari tiga unsur yaitu [1]:
1. Aktiva / aset / harta adalah semua hak yang
dapat
digunakan
dalam
operasi
perusahaan.Yang dapat dimasukkan ke
dalam kolom asset. Nilai aset pada neraca
harus dicermati karena berkaitan dengan
pretasi perusahaan, sehingga bisa menjadi
salah satu pertim- bangan keputusan dalam
pengelolaan keuangan.
2. Kewajiban / hutang merupakan hutang yang
timbul karena transasksi pada waktu yang
lampau dan harus dibayar dengan kas, barang
atau jasa. Kewajiban dibagi menjadi dua:
a. Kewajiban lancar adalah kewajiban
yang memenuhi dua syarat, yaitu
kewajiban untuk membayar sudah pasti
(tanggal dan penerimaannya), jumlah
yang harus dibayar sudah pasti. Yang
termasuk di dalamnya seperti Utang
dagang, utang wesel, utang dividen,
jaminan yang dapat dikembalikan,
pendapatan diterima di muka, utang
pajak, utang biaya, dan utang bonus.
b. Kewajiban jangka panjang adalah
kewajiban
yang
penyelesaiannya
memerlukan waktu lebih dari satu
periode siklus akuntansi. Contohnya
seperti Hutang hipotek, hutang obligasi
yang jatuh tempo lebih dari setahun,
hutang pinjaman jangka panjang, dan
lain sebagainya.
3. Ekuitas / Modal adalah investasi yang
dilakukan pemilik perusahaan. Modal
merupakan
kewajiban
juga
karena
membebankan
keharusan
pembayaran
deviden kepada pemilik, atau dalam kasus
likuidasi pembayaran sisa hasil penjualan
aktiva setelah dikurangi pelunasan berbagai
kewajiban lain.
Laporan keuangan merupakan media
komunikasi dan pertanggung jawaban antara
perusahaan (manajemen) dan para pemiliknya atau
pihak lainnya. Laporan keuangan menggambarkan
kondisi dan posisi keuangan serta hasil usaha suatu

Pelatihan pencatatan keuangan dimulai
dengan memberikan kesadaran kepada anggota
paguyuban
untuk
memahami
pentingnya
melakukan pencatatan keuangan. Semua anggota
paguyuban
belum
melakukan
pencatatan
keuangannya sehingga sangat perlu diberikan
penjelasan. Penyampaian materi pada masingmasing sesi disertai dengan tanya jawab dan
diskusi sehingga peserta pelatihan dapat
memahami materi yang diberikan sebagai landasan
pada saat praktek pembuatan atau penyusunan
laporan keuangan.

Gambar 1. Pelatihan Pencatatan Keuangan
Sederhana
Gambar di atas menunjukkan foto kegiatan
pelatihan
pencatatan
keuangan
sederhana.
Pencatatan keuangan perlu dilakukan karena untuk
mengetahui kondisi keuangan usaha yang
dijalankan.
Dengan
melakukan
pencatatan
keuangan dapat diketahui aliran keuangan usaha
baik pemasukan maupun pengeluaran sehingga
dapat dilihat usaha dalam kondisi untung atau rugi.
Kondisi tersebut dapat digunakan untuk mencegah
usaha bangkrut karena dapat dicegah dengan
melihat catatan keuangan. Selain itu, pencatatan
keuangan dapat digunakan untuk perhitungan
pajak. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
harus membayar pajak yang besarannya dilihat dari
laporan keuangan usahanya [5].
Hal tersebut berdasarkan pasal 2 UU No. 36
tahun 2008 tentang pajak penghasilan, setiap
pribadi, orang pribadi yang memiliki warisan yang
belum terbagi, badan dan bentuk usaha tetap
merupakan obyek pajak penghasilan. Dalam
mengajukan kredit untuk menambah modal usaha
di Bank sangat dibutuhkan laporan keuangan.
Laporan keuangan usaha sebagai pertimbangan
pihak bank kepada nasabah yang akan melakukan
peminjaman dana sehingga mempermudah pihak
bank dalam memberikan keputusan mengenai
pinjaman dana yang diajukan. Besar dan kecilnya
keuntungan yang dilihat dari laporan keuangan
sangat mempengaruhi besar kecilnya pinjaman
yang dapat diperoleh dari bank.
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perusahaan pada periode tertentu. Laporan
keuangan dapat disusun sesuai dengan format yang
ditentukan dengan data diperoleh dan pencatatan
sebelumnya dengan bantuan kertas kerja. Berikut
ini ada beberapa komponen informasi laporan
keuangan yang bila perlu disajikan yaitu :
1. Nama perusahaan pelapor atau identitas lainnya.
2. Cakupan laporan keuangan (berupa entitas).
3. Tanggal atau periode yang dicakup oleh laporan
keuangan.
4. Mata uang pelaporan.
5. Satuan angka yang digunakan dalam penyajian
laporan keuangan.
Tabel 3. merupakan contoh laporan neraca
atau posisi keuangan. Laporan ini menggambarkan
posisi aset, kewajiban dan ekuitas pada saat
tertentu. Neraca atau balance sheet adalah laporan
yang menyajikan sumber-sumber ekonomis dari
suatu perusahaan atau aset kewajiban- kewajiban
atau utang, dan hak para pemilik perusahaan yang
tertanam dalam perusahaan tersebut atau ekuitas
pemilik suatu saat tertentu. Neraca harus disusun
secara sistematis sehingga dapat memberikan
gambaran mengenai posisi keuangan perusahaan
[3].
Laporan arus kas atau laporan perubahan
posisi keuangan menyajikan informasi aliran kas
masuk atau keluar bersih pada suatu periode, hasil
dari tiga kegiatan pokok perusahaan adalah operasi,
investasi, dan pendanaan. Aliran kas diperlukan
terutama untuk mengetahui kemampuan perusahaan
yang sebenarnya dalam mengetahui kewajibankewajibannya [4]. Dengan melihat laporan arus
kas, dapat diketahui jumlah arus masuk dan keluar
dalam satu minggu, bulan atau tahun. Selain itu,
dapat diketahui jumlah keuntungan atau kerugian
dengan melihat saldo akhir setiap minggu, bulan
atau tahun.
Tabel 2. Laporan Arus Kas
Masuk

Keluar

Sebelum mengikuti pelatihan, peserta masih
belum mengerti manfaat dan cara membuat laporan
keuangan sehingga tidak dapat diketahui arus
masuk dan keluar serta keuntungan atau kerugian
dari usaha sangkar burung mereka. Setelah
mengikuti pelatihan mengenai pencatatan keuangan
sederhana,
mereka
menyadari
pentingnya
melakukan pencatatan keuangan serta mampu
membuat laporan neraca dan laporan arus kas
dengan baik.
2. Pelatihan pencatatan keuangan menggunakan
aplikasi pada Paguyuban Pengrajin Sangkar
Burung “ Karya Mandiri” Dusun Gading
Tulung, Desa Belang Wetan, Kecamatan Klaten
Utara.
Penggunaan
handphone
banyak
memudahkan manusia dalam beberapa aktifitas
hidupnya. Handphone yang sudah menjadi bagian
hidup manusia milenial tidak bisa dipisahkan. Di
dalam handphone terdapat program aplikasi yang
digunakan
manusia
untuk
mempermudah
komunikasi maupun selain komunikasi. Banyak
aplikasi yang dikembangan untuk mempermudah
hidup manusia, salah satunya aplikasi untuk
mencatat keuangan.
Aplikasi untuk mencatat
keuangan diharapkan memudahkan anggota
Paguyuban Pengrajin Sangkar Burung “ Karya
Mandiri”
dalam
pencatatan
keuangannya.
Pencatatan keuangan dengan aplikasi handphone
dianggap lebih mudah daripada pencatatan secara
manual. Proses pencatatn keuangan yang manual
masih memungkinkan adanya kesalahan nominal
sehingga digunakan aplikasi atau software [2].

Tang
gal

Keterang
an

Saldo

20-0619

Saldo Kas
Awal

500.000

500.000

20-0619

Penjualan
Sangka
r
Burung

650.000

1.150.000

21-0619

Pembelian
Kayu

500.000

650.000

25-0619

Upah
Tukang

300.000

350.000
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Gambar 2. Pelatihan Laporan Keuangan
Menggunakan Aplikasi Catatan Keuangan
Pelatihan keuangan yang kedua adalah
dengan
menggunakan
aplikasi
handphone.
Pelatihan ini memberikan cara mencatat keuangan
dengan menggunakan handphone. Orang dulu
mencatat keuangan secara manual dengan
menggunakan kertas. Dalam mencatat keuangan
secara manual, orang harus menyisihkan waktunya
untuk mencatat keuangan baik pemasukan dan
pengeluarannya. Tetapi dengan menggunakan
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aplikasi, orang yang mencatatan keuangan akan
lebih mudah karena bisa dimasukkan sewaktuwaktu dan cepat dalam pencatatan sehingga
diharapkan semua pemasukan dan pengeluaran
dapat dicatat secara detail. Orang hanya
memasukkan data keuangan saja tanpa harus
menghitung karena aplikasi sudah secara otomatis
menghitung jumlah pemasukan, pengeluaran dan
saldonya.
Gambar 4. Kategori Pengeluaran dan
Pemasukan di Aplikasi Catatan Keuangan
Kategori yang akan digunakan untuk
mencatat keuangan sudah tersedia di dalam aplikasi
catatan keuangan. Ada dua macam kategori dalam
aplikasi catatan keuangan yaitu kategori
pengeluaran dan pemasukan. Di dalam aplikasi
sudah disiapkan akun-akun mengenai pemasukan
dan pengeluaran yang sudah lumayan komplit.
Apabila ada akun yang belum tersedia di dalam
kategori, kita bisa membuat sendiri nama akun
yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan.
Apabila ada akun yang tidak diperlukan, kita bisa
menghapusnya dari kategori pengeluaran maupun
pemasukan.

Gambar 3. Aplikasi Catatan Keuangan
Di dalam play store terdapat banyak aplikasi
mengenai pencatatan keuangan, kami mencoba
beberapa aplikasi dan memilih satu aplikasi yang
kami anggap mudah untuk digunakan dan hasil
laporan keuangannya cukup bagus yaitu catatan
keuangan. Catatan keuangan adalah aplikasi yang
berfungsi untuk mencatat aktifitas keuangan baik
ektifitas pengeluaran maupun pemasukan. Aplikasi
ini sangat simple dan ringan sehingga mudah
digunakan dalam pemakaiannya. Fitur-fitur yang
ada di dalam aplikasi ini sebagai berikut:
1. Mencatat
aktivitas
pengeluaran
dan
pemasukan harian.
2. Menghitung selisih/balance.
3. Laporan aktivitas pencatatan keuangan per
hari, bulanan, mingguan dan tahunan sehingga
memudahkan
pengguna
memonitor
keuangannya.
4. Ekspor laporan berupa pdf, excel dan csv.
5. Edit dan tambahan kategori pengeluaran dan
pemasukan.
6. Bankup, restore dan reset data.
7. Ganti Bahasa ke indonesia dan inggris.
8. Fitur grafik pie chart sehingga memudahkan
user melihat laporan.
9. Fitur masuk aplikasi dengan PIN.
10. Fitur lupa PIN.
11. Fitur ganti mata uang
12. Fitur ganti warna tampilan.

Gambar 5. Tampilan Memasukkan Akun
Pengeluaran maupun Pemasukan
Dalam memasukkan data keuangan, yang
pertama kita harus dilakukan adalah pilih dulu
kategori, masuk dikategori pengeluaran atau
pemasukan. Setelah kategori dipilih, harus
memasukkan tanggal yang sesuai dan memilih akun
yang dalam kategori. Selanjutnya, dimasukkan
nominal uang yang telah didapat atau dikeluarkan
dan bisa diberikan keterangan jika diperlukan.
Setelah semua isian dipilih selanjutnya pilih
simpan, untuk menyimpan data yang telah
dimasukkan.
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2. Pengusaha muda di Klaten banyak yang belum
memiliki pengetahuan mengenai pembuatan
laporan keuangan.
3. Banyak pengusaha muda di Klaten yang
berminat mengikuti pelatihan pembuatan
laporan keuangan baik secara manual atau
digital secara gratis.
Ucapan Terimakasih
Tim program pengabdian masyarakat mengucapkan
terima kasih kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat
Universitas Amikom Yogyakarta yang telah membantu
dalam hal pendanaan sehingga kegiatan pengabdian
berjalan dengan baik dan lancar. Tim program
pengabdian juga mengucapkan terima kasih kepada
Pengurus Paguyuban “Karya Mandiri” di Klaten Utara
atas kerjasamanya dalam penyelenggaraan kegiatan
pengabdian, anggota paguyuban yang telah hadir dan
turut berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian
masyarakat ini.

Gambar 6. Hasil Pencatatan Keuangan dengan
Aplikasi Catatan Keuangan
Catatan keuangan yang sudah kita
masukkan baik pengeluaran maupun pemasukan
dapat kita lihat laporan keuanganya. Laporan
keuangan dapat kita tampilkan dalam berbagai
format, yaitu PDF, XLS, dan CSV. Selain itu,
waktu dalam menampilkan laporan keuangan dapat
kita pilih baik mingguan, bulanan atau tahunan
sehingga sangat bermanfaat untuk mengetahui
keadaan keuangan. Dari tabel laporan tersebut,
anggota paguyuban dapat mengetahui saldo
keuangan, rugi dan laba yang diperoleh sehingga
dapat menentukan strategi yang harus diambil
untuk usahanya.
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4. KESIMPULAN
Kesimpulan dari kegiatan Pencatatan Keuangan
Bebasis Digital pada Paguyuban Pengrajin Sangkar
Burung “Karya Mandiri” telah dilaksanakan
sebagai berikut:
1. Pelatihan dan pendampingan mengenai
pencacatan keuangan sederhana sangat
membantu anggota Paguyuban Pengrajin
Sangkar Burung “Karya Mandiri” dalam
pentingnya melakukan pencatatan, cara
mencatat keuangan secara manual dan konsep
pencatatan keuangan.
2. Pelatihan dan pendampingan pencatatan
keuangan dengan menggunakan aplikasi
sangat
membantu
anggota
Paguyuban
Pengrajin Sangkar Burung “Karya Mandiri”
dalam memudahkan pencatatan keuangan.
Meraka lebih mudah mencatat karena setiap
transaksi baik pengeluaran maupun pemasukan
langsung dapat dicatat di handphone mereka.
Saran yang dapat kami sampaikan dari kegiatan
pengabdian masyarakat adalah sebagai berikut:
1. Pengusaha muda di Klaten banyak yang belum
menyadari pentinganya pembuatan laporan
keuangan.
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