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Abstrak— Dana desa dimulai tahun 2017 hal ini tergolong baru bagi perangkat desa, aturan-aturan dalam pembuatan laporan Dana Desa
belum dikuasai dengan baik oleh SDM Perangkat desa Alu Lim, apa lagi penggunaan program Microsoft Excel dalam penyusunan laporan
dana yang belum memadai sehingga peluang salah dalam penyusunan laporan akan terjadi, misalnya salah penulisan format pengimputan
jumlah uang, salah dalam menggunakan rumus dan fungsi dalam Microsoft Excel, menghitung perkalian, mengitung pengurangan,
menghitung persentasi, dan masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang lain, hal ini sudah terjadi di tahun 2016 yang lalu. mengatasi
kesulitan tersebut yaitu dengan menambahkan fungsi add-in terbilang pada aplikasi Microsoft Excel yang digunakan. Fungsi terbilang juga
dapat diaplikasikan dalam menyusun laporan pertanggung jawaban penggunaan dana fisik kegiatan yang bersumber dari Dana Desa dalam
penyusunan laporan keuangan desa atau pembuatan Desain RAB untuk APBD desa.
Kata kunci : Microsoft Excel, perkalian, pengurangan, persentasi
Abstract— Village funding program begun in 2017, it is brand new to the village apparatus, the rules in making the village fund report have
not been well controlled by the Alu Lim Village's human resources management.In fact, the use of Microsoft Excel program in the preparation
of inadequate fund reports is still lack so that the wrong opportunity in the preparation reports occurs, for example, typosof the format,
incorrectly using formulas and functions in Microsoft Excel, calculating multiplication, counting subtraction, calculating percentages, and
many other possibilities. To overcome the difficulty is to add the “add-in” functions spelled out in Microsoft Excel applications are used. The
function can also be applied in preparing the accountability report of the use of physical funds of activities sourced from the village fund in
facilitating the preparation of village financial statements or making the accounting plan design for the village budget.
Key Word— Microsoft Excel, Multiplication, Reduction, persentase,

I. PENDAHULUAN
Perhatian Negara dalam membangun desa sudah terwujut,
bukti keserius Negara dalam membangun desa diwujutkan
dengan keluarnya Undang-undang Desa no 6 tahun 2014 dan
PP Desa no 43 tahun 2013. Kedua aturan hukum tersebut
memberikan kesempatan kepada seluruh desa di Indenesia
untuk mendapatkan dana dari pemerihan Pusat dan
pemerintahan Provinsi. Dengan adanya dana desa maka
potensi desa yang belum tergali dapat dimanfaatkan secara
optimal dengan memberi nilai tambah bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat desa. Dengan turunnya dana desa,
maka diperlukan perencaan, pengelola, pengawasan dan yang
paling penting ialah pengelola dana desa dalam penyusunan
laporan pertanggung jawaban dana desa secara benar dan
transporan. Pelaporan dana desa mempuyai kerumitan
tersediri mulai dari bukti fisik dan penyusunan laporan. Dalam
pelaporan dana desa diperlukan kesiapan SDM perangkat desa
dalam merencanakan dan membuat laporan. Hal ini perlu
dipersiapkan SMD yang mampu mengelola pelaporan dana
desa yang baik agar tidak terjadi penyimpangan dan salah
dalam penyusunan laporan dana desa. Dengan demikian,
pelaporan dana desa menjadi keharusan, dan potensi masalah
pun sudah tampak di depan mata jika kesiapan SMD perangak
desa tidak memadai/mendukung. Salah satu desa yang ada di
kota Lhokseumawe di kecamatan Blang Mangat yaitu Desa
Meunasah Mesjid Punteut yang merupakan desa binaan Unit

P2M Politeknik Negeri Lhokseumawe tahun 2016 juga
menerima dana desa baik dari pemeritahan pusat dan Provinsi.
Desa Meunasah Mesjid punteut mempuyai penduduk laki-laki
berjumlah 1202 jiwa dan perempuan 1120 jiwa dan dana desa
sudah mulai diterima mulai tahun 2015, permasalahanpermasalahan di atas juga dialami oleh perangkat desa
meunasah mesjid punteut khususnya dalam pembuatan
laporan keuangan hal ini terjadi pada tahun 2016 yang lalu,
hal yang alami tahun 2016 jangan terulang lagi ditahun 2017,
maka perangkat Desa harus terus dibimbing dalam
penyusunan laporan keuangan, bimbingan tersebut bisa
dilakukan oleh SDM yang ada di Kampus Politeknik Negeri
Lhokseumawe melalui Iptek bagi masyarakat yang dikelola
oleh Unit P2M. SDM yang diperlukan memiliki kemampuan
menggunakan Komputer khusunya Microsoft Excel untuk
pembuatan laporan keuangan, Tim pengusul Proposal Iptek ini
memandang memiliki kemampuan yang dimaksud sehingga
mengusul judul “Pelatihan pembuatan laporan keuangan Dana
Desa menggunakan Microsoft Excel untuk Perangkat Desa
Alu Lim Kecamatan Blang Mangat”. Metodeyang akan
digunakan ialah metode diskusi, tutorial materi Microsoft
Excel, praktek menggukan komputer dengan pengambilan
data keuangan tahun 2016 desa mitra.
II. METODOLOGI PENELITIAN
Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat
dialkukan metode yang terdiri dari, metode diskusi, metode
Tutorial materi Microsoft Excel, metode praktek
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menggunakan komputer dengan pengambilan data keuangan
tahun 2016 desa tersebut. Metode diskusi membahas
persoalan-persoalan yang dihadapi SDM perangat desa Alu
Lim di tahun 2016 yang lalu, serta mencari solusi agat tidak
terjadi lagi di tahun 2017. Dan Materi Tutorial Materi
Microsoft Excel. Metode ini penjelasan materi tentang
Microsoft Excel yang terkait dengan pembuatan tabel, rumus
dan fungsi yang terkait dengan laporan keuangan. Metode
diskusi membahas persoalan-persoalan yang dihadapi SDM
perangat desa Alu Lim di tahun 2016 yang lalu, serta mencari
solusi agat tidak terjadi lagi di tahun 2017. Pelaksanaan
workshop nya dilakukan di Laboratorium Komputer
Politeknik Negeri Lhokseumawe Jurusan Teknik elektro.
Workshop diawali dengan dengan penyampaian materi oleh
tim dosen pengabdian, dibantu oleh 4 orang aparat desa
kemudian dilanjutkan dengan praktik dan tugas mandiri
peserta membuat media pembelajaran dengan mikrosoft excel.
Untuk pemantauan dilakukan oleh tim dosen pengabdian.
Pelaksanaan dilakukan kurang lebih selama 4 hari setelah
pelaksanaan selesai. Pemantaun ini bertujuan mengetahui
kemajuan, keberlanjutan dari pengembangan pembelajaran.
Hal hal yang dipantau disini diantaranya bagaimana aparat
desa dapat membuat laporan keuangan sesuai dengan harapan
yang diinginkan demi kesempurnaan sebuah laporan.

mengadakan pengadaan kesepakatan kerjasama dengan aparat
desa .selanjutnya mengundang para perangkat desa untuk
mengikuti workshop, dan mempersiapkan materi dan tempat
pelatihan yaitu di laboratorium komputer. Tingkat
pengetahuan aparat desa atau perangkat desa pelatihan
mengalami peningkatan dari beberapa aspek materi
penyuluhan yang disampaikan dan dikatagorikan berhasil.
Tingkat pengetahuan tentang pembuatan laporan keuangan
desa digolongkan dalam katagori berhasil. Dimana tingkat
pengetahuan sebelum diadakan pelatihan hanya 40 % dan
meningkat menjadi 70 % hal ini menunjukkan bahwa peserta
pelatihan telah mengetahui cara pembuatan laporan keuangan
desa lebih terarah dan terperinci. Untuk pembuatan laporan
sederhana seperti dalam tabel 3.1 sudah dapat dilakukan oleh
aparat desa alu lim kecamatan Blang mangat.
Tabel 3.1 Contoh pembuatan laporan Sederhana
No
1
2

Teknik Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan ini melakukan beberapa alih teknologi
sehingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan
kita.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan Pengabdian Pada masyarakat Desa Alue Lim
bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan
dalam pembuatan laporan keuangan, buku kas atau kwitansi
seringkali bendahara desa atau kaur keuangan mengalami
kesulitan saat harus menuliskan nilai nominal uang didalam
laporan. Dengan demikian untuk mengatasi kesulitan tersebut
yaitu dengan menambahkan fungsi add-in terbilang pada
aplikasi Microsoft Excel yang digunakan. Fungsi tersebut
terbilang juga dapat diaplikasikan dalam menyusun laporan
pertanggung jawaban penggunaan dana fisik kegiatan yang
bersumber dari Dana Desa dalam memfasilitasi
penyusunan laporan keuangan desa atau pembuatan Desain
RAB untuk APBD desa. Berikut ini cara untuk menambahkan
fungsi terbilang pada Excel secara garis besar, namun dalam
praktek pelatihan akan dirincikan lebih jelas lagi dalam
sebuah model Pelatihan Laporan Dana Desa.Langkah
Menambahkan Fungsi Add-Ins Terbilang pada Excel 2010
diantara buka Microsoft
Excel 2010,Klik “File”,Klik
“Options”,Klik “Trust Centre”,Lihat agak ke kanan, Klik
“Trust Centre Settings”,Lihat agak ke kiri, Klik “Macro
Settings”,Pada Macro Settings, pilih “Enable All Macro”
(centang),Klik “OK”,Klik “Add-Ins” (menu diatas Trust
Centre),Lihat agak kebawah, Ada kata “Manage”
abaikan,Lihat ke kanan dari “Manage” klik tombol “Go”,Lalu
lihat ke kanan, klik “BROWSE”,Cari di folder mana file
“terbilang.xlam” yang tadi didownload,Jika sudah ketemu,
double click, atau klik filenya, lalu klik OK,Jangan lupa
aktifkan (centang) “terbilang” pada daftar add-in (ini biasanya
otomatis sudah tercentang) lalu Klik OK, Selesai.Sehingga
hasil yangdiinginkan dapat tercapai sesuai dengan
keinginan.Persiapan persiapan lain yang dilakukan yaitu

Tanggal
21-8-17
25-8-17

3

27-8-17

4
5
6
7
8
9

28-8-17
29-8-17

Jumlah

Keterangan
Saldo Awal
Beli ATK
Bayar
Listrik
Ambil Kas
dari Bank
Beli Printer

debet
2.000.000

Kredit

saldo

350.000
150.000
1.500.000
850.000

3.500.000

1.350.000

2.150.000

Adapun luaran yang ingin dicapai dalam pemberdayaan
Perangkat Desa Alu Lim melalui pelatihan pembuatan
Laporan keuangan dana Desa menggunakan Mikrosoft Excel
iaiah buku panduan pembuatan laporan keuangan.
IV. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil kegiatan pelaksanaanpengabdian pada
masyarakat dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya
sebagai berikut :
1. Program Pengabdian kepada masyarakat dengan kegiatan
pelatihan cara pembuatan laporan keuangan Dana Desa
menggunakan Microsoft Excel untuk Perangkat Desa
dapat dilaksanakan dandirespon dengan baik.
2. Pelaksanaan program pengabdian pada masyarakat ini
sangat bermamfaat bagi perangkat desa karena dapat
menjadi media penambah ilmu pengetahuan dan teknologi
pembuatan laporan keuangan desa.
3. Dengan adanya pelatihan ini perangkat desa telah mampu
membuat laporan keuangan desa dengan benar dan
hasilnya dapat dirincikan secara benar dan signifikan.
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