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Abstract

The role of SMEs in the economy in Indonesia is central. A large number of industries of SMEs
found in every economic sector make SMEs become a very calculated effort. The success of
SMEs to survive in a crisis does not necessarily make the SMEs are able to develop well. The
SMEs still face many problems in running business. The problems often faced by SMEs include
product marketing, technology, quality human resources, and financial management. Simping
entrepreneur is one of the SMEs that located in Purwakarta, producing traditional foods of
Purwakarta. It also faces financial problems especially accounting management. Financial
management through the application of accounting rules and good and right sometimes ignores
the perpetrators of SMEs. This research aims to determine the extent to which the perpetrators
of SMEs applying financial management through accounting cycles that can be used as a tool to
assess the performance and the health of SMEs, and to know the type of business where the
application of accounting rules better. This research uses survey method, and questionnaire is
used to gather data. The data are analyzed by using inferential analysis. The research concludes
that most SMEs are still far in applying the rules and accounting through the accounting cycle,
and the type of manufacturing business is the application of accounting rules better than the
efforts of goods and service ones.
Key words: simpling entrepreneur, application rule of accounting, implementation of
accounting, financial management
Abstrak

Peran UKM dalam perekonomian di Indonesia adalah sentral. Sejumlah besar industry besar
terdapat dalam UKM membuat UKM menjadi bentuk usaha yang sangat diperhitungkan.
Keberhasilan UKM bertahan dalam krisis tidak menjadikan UKM serta merta mampu
berkembang dengan baik. UKM masih menghadapi banyak permasalahan dala menjalankan
usahanya. Masalah yang sering dihadapi oleh UKM meliputi pemasaran produk, teknologi,
kualitas sumber daya manusia, dan pengelolaan keuangan. Usaha simping merukana salah satu
UKM yang berada di Purwakarta yang memproduksi makanan tradisional khas Purwakarta.
Simpling juga menghadapi masalah keuangan khususnya mengenai pengelolaan akuntansi.
Pengelolaan keuangan melalui penerapan kaidah-kaidah akuntansi yang baik dan benar
terkadang diabaikan oleh para pelaku UKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh
mana para pelaku UKM khususnya pengusaha sampling menerapkan kaidah-kaidah akuntansi.
Penelitian ini menggunakan mtode survey, dan kuesioner digunaan untuk mengumpulkan
data. Data selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis inferensial. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa sebagian besar UKM masih jauh dari menerapkan kaidah-kaidah dan
akuntansi melalui siklus akuntansi, dan jenis usaha manufaktur menerapkan kaidah-kaidah
lebih baik dari pada usaha barang dan jasa.
Kata kunci: usaha simpling, penerapan kaidah akuntansi, implementasi akuntansi,
pengelolaan keuangan
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PENDAHULUAN
Latar belakang
Indonesia merupakan sebuah negara
berkembang,
dimana
sebuah
negara
berkembang
menitikberatkan
akan
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ke
arah yang lebih baik. Proses pembangunan
dewasa ini, memberi pengaruh langsung
kepada pertumbuhan dan perkembangan dunia
usaha yang merupakan unit‐unit ekonomi
nasional. Sejalan dengan perkembangan dunia
usaha tersebut, maka banyak berdiri bentuk‐
bentuk usaha baik yang berskala kecil,
menengah sampai berskala besar. Di era
globalisasi saat ini, terutama di saat krisis global
sedang melanda dunia diharapkan setiap
bentuk usaha dituntut untuk bisa maju dan
bertahan
dalam
menjalankan
kegiatan
usahanya.
Salah satu bentuk usaha yang
memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan
ekonomi di Indonesia adalah UKM (Usaha Kecil
dan Menengah). UKM boleh dikatakan
merupakan salah satu solusi masyarakat untuk
tetap bertahan dalam menghadapi krisis. Bila
ditelaah secara sektoral UKM memiliki
keunggulan dalam sektor tersier seperti
perdagangan, hotel dan restoran dan bidang
usaha yang memanfaatkan sumber daya alam
(pertanian
tanaman
bahan
makanan,
perkebunan, peternakan dan perikanan) Sektor
usaha di Indonesia memiliki beberapa jenis,
diantaranya usaha manufaktur, dagang dan
jasa. Usaha simping merupakan usaha produksi
(manufacture) yang memproduksi makanan
tradisional kabupater Purwakarta berupa
makanan kecil (Camilan) berbentuk seperti
kerupuk dengan berbagi macam rasa yang
diantaranya Rasa Kencur,rasa Vanila dll.
Tujuan utama dari kegiatan usaha
pada dasarnya adalah untuk menghasilkan laba
dan memuaskan pemilik, tetapi dalam
pelaksanaannya untuk mencapai tujuan
tersebut, seringkali dijumpai banyak hambatan
dan
permasalahan.
Survei
dari
BPS
mengidentifikasikan berbagai masalah dan
kelemahan yang dihadapi UKM meliputi
pemasaran produk, teknologi, permodalan,
kualitas sumber daya manusia, persaingan
usaha yang ketat, kurang teknis produksi dan
keahlian dan masalah manajemen termasuk
didalamnya pengelolaan keuangan dan
akuntansi.
Pengelolaan keuangan menjadi salah
satu masalah yang seringkali terabaikan oleh
para pelaku bisnis UKM, khususnya berkaitan
dengan penerapan kaidah‐kaidah pengelolaan
keuangan dan akuntansi yang benar. Masalah
ini biasanya timbul dikarenakan pengetahuan

dan informasi pengusaha mengenai akuntansi
sangat terbatas, latar belakang pendidikan para
pengusaha juga mempengaruhi pengetahuan
para pengusaha. Menurut Peterson et all
(1980) mengungkapkan bahwa kelemahan
keuangan
dan
faktor‐faktor
yang
mempengaruhi
merupakan
salah
satu
kegagalan utama perusahaan kecil dan
menengah.
Sebagaimana
ditambahkan
Wichman (1983) yang menjelaskan bahwa
kapabilitas akuntansi merupakan faktor penting
yang akan mempengaruhi kesuksesan dan
kegagalan usaha. Hal ini diperjelas oleh Philip
(1977) bahwa banyak kelemahan dalam praktik
akuntansi pada perusahaan kecil. William et all
(1989) mengungkapkan kelemahan tersebut
disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain
pendidikan dan overload standar akuntansi
yang
Penerapan kaidah‐kaidah akuntansi dalam
suatu usaha memiliki peranan penting. Kaidah
ini sering terjabarkan dalam sebuah urutan
atau sering disebut dengan siklus akuntansi.
Siklus ini dimulai dari terjadinya transaksi,
sampai penyiapan laporan keuangan pada akhir
suatu periode. Hal ini sangat penting agar
pelaku UKM dapat menilai secara pasti kinerja
dan kesehatan usahanya.
Bila dihubungkan dengan akuntansi itu
sendiri, menurut Basuki (2000), pengguna
akuntansi juga bervariasi, dari yang sekedar
memahami akuntansi sebagai: 1) alat hitung
menghitung; 2) sumber informasi dalam
pengambilan keputusan; 3) sampai ke
pemikiran bagaimana akuntansi diterapkan
sejalan dengan (atau sebagai bentuk
pengamalan) ajaran agama. Bila dihubungkan
dengan kelompok usaha kecil dan menengah
pada usaha simping tampaknya pemahaman
terhadap akuntansi masih berada pada tataran
pertama dan kedua yaitu sebagai alat hitung‐
menghitung dan sebagai sumber informasi
untuk pengambilan keputusan.
Dari uraian tersebut jelas terlihat
bahwa industri kecil dan menengah khususnya
industri simping banyak mengalami kesulitan
dalam memahami informasi akuntansi dengan
baik, sedangkan penggunaan informasi
akuntansi dalam sebuah usaha merupakan
salah satu faktor penunjang keberhasilan suatu
usaha. Mengingat kondisi ketatnya persaingan
bisnis dalam era globalisasi ekonomi dewasa
ini, setiap usaha dituntut untuk memiliki
keunggulan kompetitif yang akan mampu
memenangkan persaingan.
Melihat begitu pentingnya peranan
implementasi akuntansi bagi sebuah UKM
khususnya usaha simping , maka penelitian ini
berusaha untuk melakukan kajian terhadap
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implementasi akuntansi dalam operasional
usaha skala kecil dan menengah. Penelitian ini
dilakukan pada usaha simping di kabupaten
Purwakarta. Berdasarkan latar belakang diatas,
maka penulis tertarik untuk meneliti lebih
lanjut mengenai implementasi akuntansi pada
UKM di kabupaten Purwakarta khususnya
pengusaha simping.Dan Penulis mengambil
judul : “ANALISIS IMPLEMENTASI AKUNTANSI
PADA USAHA
SIMPING
DI KABUPATEN
PURWAKARTA”.
Tujuan Penelitian
1. Menganalisis implementasi akuntansi pada
usaha simping di kabuoaten Purwakarta
berdasarkan kaidah‐kaidah pencatatan
akuntansi yang benar.
2. Mengevaluasi jalan keluar yang dapat
ditempuh dalam upaya mendorong dan
membantu para pengusaha simping dalam
menerapkan pengelolaan keuangan sesuai
dengan kaidah akuntansi yang baik dan
benar.
Permasalahan.
1. usaha
pembuatan
simping
semakin
terdesak.
2. Implementasi Akuntansi sangat lemah pada
pengusaha simping ini.
3. Pelatihan kaitanya
dengqn Akuntansi
sangat sedikit.

Metode Penelitian
Lokasi penelitian
Penelitian ini mengambil lokasi yang bertempat
di daerah desa Kaum Kab, Purwakarta.
Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian
adalah pendekatan Statistik deskriptif.
Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini mengambil subjek
penelitian pada kelompok usaha Simping di
kabupaten Purwakarta.
Metode Pengumpulan Data
Metode yang digunakan dalam pngumpulan
data
menggunakan
quesioner
dengan
pertanyaan terbuka.
Teknik Analisis Data
1. Skala Pengukuran
Menurut Muslimin (2002) Skala pengukuran
merupakan
seperangkat
aturan
yang
diperlukan untuk mengkuantitatifkan data
dari pengukuran suatu variabel. Dalam
pengolahan data hasil kuesioner penulis
menggunakan skala Guttman, yaitu untuk
jawaban “Ya“ diberikan skor satu, sedangkan
untuk jawaban “Tidak“ diberikan skor nol
dengan ketentuan yang dikemukakan oleh
Sugiyono (2004:90) mengenai skala Guttman,
ketentuannya
adalah
sebagai
berikut

:

Σ Jawaban “Ya“
————————— x 100%
Σ Jawaban Kuesioner
0.00 ‐ 0.25 = No association or low association
(weak association)
0.25 ‐ 0.50 = Moderately low association
(moderately weak association)
0.51 ‐ 0.75 = Moderately high association
(moderately strong association)
0.76 ‐ 1 = High association (strong association)
up to perfect association
Berdasarkan kriteria tersebut, jika dikaitkan
dengan penelitian dapat dijelaskan sebagai
berikut:
a. 0% ‐ 25%, berarti pengusaha simping tidak
mengimplementasikan akuntansi pada
pengelolaan keuangan usahanya.
b. 26% ‐ 50%, berarti pengusaha simping
kurang mengimplementasikan akuntansi
pada pengelolaan keuangan usahanya.
c. 51% ‐ 75%, berarti pengusaha simping
cukup mengiplementasikan akuntansi pada
pengelolaan keuangan usahanya.

d. 76% ‐ 100%, berarti pengusaha simping
sangat mengimplementasikan akuntansi
pada pengelolaan keuangan usahanya.
2.Validitas dan Reliabilitas
1. Pengukuran Validitas
Menurut Singarimbun (1995), validitas
menunjukkan sejauhmana suatu alat
pengukur itu mengukur apa yang ingin
diukur. Dalam penelitian ini alat ukur yang
digunakan adalah kuesioner. Uji validitas
yang digunakan adalah koefisien korelasi
itemtotal yang terkoreksi. Menurut Kaplan
dan Saccuzo (1993 ) : “Suatu item
pertanyaan dikatakan valid dan dapat
mengukur
variabel
penelitian
yang
dimaksud jika nilai koefisien validitasnya
lebih dari atau sama dengan 0.300”. Untuk
pengujian validitas instrumen penelitian
yang berupa skor yang memliki tingkatan
(ordinal), rumus yang digunakan adalah
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koefisien validitas dengan koefisien korelasi
item‐total. Dalam menghitung validitas
pertanyaan yang diajukan dalam penelitian

ri (x - i) =

ini digunakan rumus Product Moment
Pearson (validitas konstruk) sebagai berikut
(Azwar,2001) :

ri x s x - s i
s x 2 + s i 2 − 2 ri x s i s x

Dimana rix merupakan korelasi product Moment :

ri x i =

n ∑ i x - ∑ i∑ x
(n∑ i 2 − (∑ i ) 2 )(n ∑ x 2 − (∑ x) 2 )

Keterangan :
rix
: Korelasi antara instrumen pertanyaan secara keseluruhan
Si2
: Varians jawaban responden untuk instrumen ke i
Sx2
: Varians jawaban responden keseluruhan instrumen
ΣX
: Jumlah jawaban responden untuk keseluruhan instrumen
Σi
: Jumlah jawaban responden untuk instrumen ke – i
ΣX2
: Jumlah jawaban responden untuk keseluruhan instrumen yang
dikuadratkan.
Σi2
: Jumlah jawaban responden untuk instrumen ke – i yang dikuadratkan
Dasar pengambilan keputusan :
1) Jika r positif, serta r > 0,30 maka item pertanyaan tersebut valid.
2) Jika r tidak positif, serta r < 0,30 maka item pertanyaan tersebut tidak valid.
2. Pengukuran Reliabilitas
Menurut Singarimbun (1995) ”reliabilitas
adalah indeks yang menunjukkan sejauh
mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau
dapat diandalkan”. Untuk mengetahui
validitas dan reliabilitas alat ukur, maka
dilakukan uji coba (test dan retest)
instrumen penelitian kepada sekelompok
orang yang memiliki karakteristik relatif
sama dengan responden penelitian.
Reliabilitas menunjukkan sejauh mana
tingkat kekonsistenan pengukuran dari
suatu responden ke responden yang lain

atau dengan kata lain sejauh mana
pertanyaan dapat dipahami sehingga tidak
menyebabkan beda interpretasi dalam
pemahaman pertanyaan tersebut. Kaplan
dan Saccuzo (1993) menyatakan :
“Sekumpulan pertanyaan untuk mengukur
suatu variabel dikatakan reliabel dan
berhasil mengukur variabel yang kita ukur
jika koefisien reliabilitasnya lebih dari atau
sama dengan 0,700”. Menurut Azwar
(2001), untuk menguji reliabilitas dalam
penelitian ini, penulis menggunakan
koefisien reliabilitas Cronbach Alpha, yaitu :

2
 k   ∑ Si 
α =
 1 - S 2 
 k - 1 
x


Keterangan :
k
: Jumlah Instrumen pertanyaan
Σ2 i S : Jumlah varians dari tiap instrumen 2X
S
: Varians dari keseluruhan instrumen
Dengan menggunakan metode diatas dan
dibantu oleh SPSS maka hasil yang diperoleh
adalah pada aspek profil umum usaha.
Analisis Data
Analisis data adalah proses penyederhanaan
data ke dalam bentuk yang lebih mudah

dibaca dan diinterpretasikan. Data yang
diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan
menggunakan teknik ‐ teknik sebagai berikut :
1. Analisis Deskriptif
Menurut Azwar (2001) ”analisis deskriptif
bertujuan untuk memberikan deskripsi
mengenai objek penelitian berdasarkan
data dan variabel yang diperoleh dari
kelompok subjek yang diteliti, dan tidak
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dimaksudkan untuk pengujian hipotesis”.
Teknik ini memaparkan data yang
merupakan jawaban responden atas
sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang
diajukan dalam kuesioner. Tujuannya
adalah mempermudah dalam menganalisa
dan memberi gambaran situasi secara jelas.
Analisis deskriptif yang dilakukan dalam
penelitian
ini
yaitu
dengan
mendeskriptifkan hasil kuesioner melalui

tabel‐tabel dari hasil pengukuran variabel
penelitian.
2. Analisis Statistik Inferensial
Menurut Azwar (1998), ”analisis statistik
inferensial ditujukan untuk mengambil
kesimpulan dengan pengujian hipotesis”.
Data dari kuesioner yang berupa data dalam
skala ordinal terlebih dahulu diolah. Skor
yang diperoleh dari setiap indikator
ditransformasikan ke dalam skala Guttman.

Hasil Dan Pembahasan
Pada bab ini dibahas analisis data yang
terdiri dari analitis deskriptif dan analitis
statistik , uji kualitas data, dan uji hipotesis
Pada penelitian ini telah disebar sebanyak 50
kuesioner kepada pemilik usaha simping di
Kabupaten Purwakarta. Dari 50 kuesioner yang

disebar, hanya 30 kuesioner (60%) yang dapat
diolah.
Analitis Deskriptif
Dari hasil penelitian dapat diperoleh gambaran
responden sebagai berikut :

JENIS KELAMIN
No
1
2

Jenis Kelamin
Laki – laki
Perempuan
Jumlah

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah
responden adalah 30 orang, dengan
jumlah responden pria 17 orang (56,6%) dan
sisanya 13 orang (43,3%) adalah wanita.

Jumlah
17
13
30
Persentase laki‐laki dan perempuan tidak
berbanding jauh dan dapat diartikan tingkat
partisipasi perempuan dalam usaha simping
relatif besar.

TINGKAT PENDIDIKAN
No
1
2
3
4

Tingkat Pendidikan
SD
SLTP
SLTA
SARJANA
Jumlah

Apabila ditinjau dari tingkat pendidikan, maka
dapat diketahui bahwa rata‐rata pendidikan
pengusaha simping yang menjadi responden
adalah SLTA sebesar 14 orang (46,6%), dan
responden yang berpendidikan sampai SLTP

Jumlah
6
8
14
2
30

sebanyak 8 orang (26,6%), sedangkan yang
berpendidikan sampai SD adalah 6 orang (20%)
dan hanya terdapat 2 orang (6,6%) responden
yang berpendidikan Sarjana.

UMUR USAHA
No
1
2
3

Umur Usaha
KURANG DARI 1 TAHUN
1–5
DI ATAS 5 TAHUN
Jumlah

Berdasarkan hasil jawaban responden, rata‐
rata pengusaha yang sudah beroperasi selama
lebih dari 5 tahun sebayak 13 pengusaha atau

Jumlah
7
10
13
30

mencapai 43,3%, untuk kisaran 1 tahun sampai
dengan 5 tahun sebesar 10 pengusaha (33,3%)
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dan yang baru saja merintis usahanya selama
kurang dari 1 tahun

sebanyak 7 pengusaha (23,3%).

PELATIHAN AKUNTANSI
No
1
2

Pelatihan Akuntansi
PERNAH
BELUM
Jumlah

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hanya
3 pengusaha (10%) yang pernah mendapatkan
pelatihan Akuntansi sisanya sebesar 90& belum
pernah mendapatkan pelatihan Akuntansi.

Jumlah
3
27
30

Implementasi Akuntansi
Pengetahuan responden terhadap Akuntansi
dapat terlihat pada tabel berikut :

RESPONDEN MENGENAL AKUNTANSI
No
1
2

MENGENAL AKUNTANSI
MENGENAL
TIDAK
Jumlah

Jumlah
5
25
30

MELAKUKAN PENCATATAN SAAT TRANSAKSI
No
1
2

MENGENAL AKUNTANSI
YA
TIDAK
Jumlah

Jumlah
14
16
30

ADANYA BUKTI TRANSAKSI
No
1
2

BUKTI TRANSAKSI
YA
TIDAK
Jumlah

Jumlah
20
10
30

MENGENAL ISTILAH NERACA
No
1
2

BUKTI TRANSAKSI
YA
TIDAK
Jumlah

Jumlah
3
27
30

MELAKUKAN PERHITUNGAN TRANSAKSI SETIAP BULAN
No
1
2

No
1
2

BUKTI TRANSAKSI
YA
TIDAK
Jumlah

Jumlah
14
16
30

MEMBUAT LAPORAN PERIODIK
MEMBUAT
YA
TIDAK
Jumlah

Jumlah
3
27
30
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Distribusi Skor Aspek Implementasi Akuntansi

SKOR

NO

0

1

JUMLAH

RATA‐RATA

1

25

5

5

0,05

2

16

14

14

0,14

3

10

20

20

0,20

4

27

3

3

0,03

5

16

14

14

0,14

6

27

3

3

0,03

Dari tabel di atas, setelah memberi skor dan
menjumlahkan 6 pertanyaan yang terdapat
pada aspek implementasi Akuntansi, dimana
penulis memberikan skor 1 untuk setiap
jawaban ’Ya’ dan skor 0 untuk setiap jawaban
’Tidak’, maka hasil rata‐rata yang didapat
adalah skor tertimbang sebesar 0.098 dimana
mengacu pada Skala Guttman angka tersebut
berada pada No association or low association
(weak association), berarti pengusaha simping
tidak mengimplementasikan akuntansi pada
pengelolaan keuangan usahanya.
Analisis
Hasil dari jawaban responden yang
diambil dari aspek implementasi akuntansi
responden dijadikan acuan untuk mengetahui
implementasi akuntansi usaha simping di
kabupaten Purwakarta. Persentase sebesar
83,3% responden belum mengenal istilah
akuntansi, hal ini menggambarkan bahwa
memang para pelaku usaha simping memiliki
pengetahuan yang amat terbatas mengenai
akuntansi, akan tetapi sebesar 46,6%
melakukan pencatatan transaksi dan 66,6%
memiliki bukti transaksi untuk setiap transaksi
usahanya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa
walaupun para pelaku UKM tidak mengerti
tentang istilah akuntansi, tetapi sebagian dari
mereka secara tidak sadar telah melakukan
tahap‐tahap awal yang mendasar tentang
implementasi
akuntansi. Hanya ketika
responden diajukan pertanyaan mengenai
neraca sebesar 90% menjawab tidak mengerti,
dan hanya 46,6% yang membuat perhitungan
setiap bulan dan 10% yang membuat laporan
periodik
Dari hasil wawancara yang dilakukan
penulis terhadap para pelaku usaha simping
sebagai responden dalam penelitian ini,
diketahui bahwa alasan mereka melakukan
pencatatan dan bukti transaksi adalah agar
lebih jelas transaksi‐transaksi yang terjadi
sedangkan alasan mereka tidak membuat
perhitungan setiap bulannya dan laporan

0,098
periodik adalah karena mereka telah
melakukannya saat akhir hari. Para pelaku
usaha simping juga mengakui bahwa latar
belakang pendidikan mereka rendah serta
kurangnya pelatihan dan sosialisasi mengenai
akuntansi membuat pengetahuan mereka
tentang akuntansi menjadi sangat terbatas.
Hasil skor tertimbang yang didapat
dari distribusi skor adalah sebesar 0.098,
dimana mengacu pada skala Gutman yang telah
penulis ungkapkan di atas berada pada level
No association or low association (weak
association), hal ini menggambarkan bahwa
implementasi akuntansi pada usaha simping di
kab Purwakarta sangat lemah sehingga bila
dikaitkan dengan penelitian maka dapat
dikatakan bahwa Para pengusaha Simping
dikab Purwakarat tidak mengimplementasikan
akuntansi saat menjalankan usahanya.
Kesimpulan
1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pengelolaan keuangan pada usaha simping
diPurwakarta
masih Jauh dari kaidah
akuntansi. Dari hasil skor tetimbangsebesar
0.098
pada
No association or low
association (weak association) skala
Guttman diketahui bahwa implementasi
akuntansi pada usaha simping di kabupaten
PurwakartaTidak mengimplementasi kan.
Pengelolaan keuangan para pelaku usaha
simping hanya sampai pada tahap
pencatatan transaksi sebesar 46,6% dan
sebesar 66,6% yang memiliki bukti transaksi
pada setiap transaksi usahanya dan hanya
46,6% yang melakukan perhitungan
transaksi setiap bulannya.
2. Para pelaku usaha simping menginginkan
adanya bantuan dari pihak terkait dalam hal
sosialisasi
dan
pelatihan
mengenai
akuntansi terutama dalam hal pembukuan,
sehingga
nantinya
mereka
mampu
mengembangkan usaha mereka.
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