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BAB I
PENDAHULUAN

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Output pendidikan dituntut untuk siap menghadapi
perkembangan zaman sehingga pendidikan harus mempersiapkan segala sesuatunya agar
peserta didik mudah beradaptasi dan terjun dalam masyarakat setelah lulus nanti. Dengan
pendidikan, diharapkan peserta didik dapat memperoleh berbagai macam kemampuan,
pengetahuan, ketrampilan serta keahlian. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia
No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berbunyi: Pendidikan adalah usaha sadar
dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik
secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengembangan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Jenjang pendidikan sekolah terdiri dari Pendidikan
Dasar,
Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi. Pendidikan Menengah diselenggarakan
untuk melanjutkan atau memperluas Pendidikan Dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi
anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan
sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuannya lebih lanjut dalam
dunia kerja atau pendidikan tinggi. Salah satu bentuk pendidikan menengah adalah Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK). Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun
2003 Pasal 15 menyebutkan bahwa “Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah
yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu”. Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) merupakan lembaga pendidikan yang bertujuan menyiapkan
tenaga terampil untuk memasuki dunia kerja dengan pemenuhan kompetensi di berbagai
bidang. Siswa diberi beberapa alternatif pilihan kompetensi keahlian yang dapat mewadahi
bakat dan minat yang selanjutnya membentuk pribadi siswa dalam rangka persiapan memasuki
dunia kerja ke depan. SMK Negeri 6 Surakarta merupakan salah satu Sekolah Menengah
Kejuruan di wilayah Surakarta. Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, SMK Negeri 6
Surakarta memiliki lima (5) kompetensi keahlian yaitu akuntansi, administrasi perkantoran,
pemasaran, usaha perjalanan wisata, dan multimedia. Dari kelima
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kompetensi tersebut, akuntansi adalah salah satu kompetensi keahlian yang menjadi pilihan
favorit.

Memilih kompetensi keahlian bukanlah persoalan yang mudah bagi siswa, banyak
faktor yang harus dipertimbangkan dan difikirkan. Jangan sampai salah dalam memilih
kompetensi keahlian yang tidak sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan siswa itu sendiri.
Kompetensi keahlian yang saat ini banyak diminati salah satunya adalah kompetensi keahlian
akuntansi. Kompetensi keahlian akuntansi SMK Glandmore Banyuwangi mempunyai tujuan
yakni mampu mendidik siswa dalam bidang administrasi keuangan, pengelolaan pemasukan
dan pengeluaran, perpajakan, penghitungan rugi laba atas kegiatan komersial perusahaanserta
mampu mandiri untuk mengelola keuangan usaha sendiri atau usaha bersama. Melalui
kompetensi keahlian akuntansi, siswa dipersiapkan untuk menjadi tenaga ahli di bidang
akuntansi. Setelah menyelesaikan studinya diharapkan siswa memiliki ketrampilan dalam
pengerjaan siklus akuntansi, mengolah data keuangan mulai dari pencatatan bukti transaksi
sampai pada 3 interpretasinya dan tentunya siap menghadapi persaingan dunia kerja. Peluang
kerja tidak dapat dipisahkan dari dunia pendidikan, karena sebagian besar tenaga kerja
merupakan output lembaga pendidikan.
Sesuai dengan tujuan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yaitu mempersiapkan siswa
untuk terjun ke dalam dunia kerja, setelah menyelesaikan studinya siswa diharapkan mampu
mengisi kebutuhan dunia kerja baik di instansi pemerintah maupun swasta. Dengan mempunyai
persepsi peluang kerja siswa akan mempunyai pandangan ke depan tentang karir dan citacitanya sehingga siswa akan lebih mempersiapkan diri sejak awal, salah satunya dengan
memilih kompetensi keahlian. Dengan demikian, persepsi peluang kerja merupakan salah satu
faktor yang penting dalam pemilihan kompetensi keahlian. Masalah muncul ketika pada
kenyataannya
Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia merilis hasil laporannya bahwa jumlah
pengangguran pada Agustus 2014 mencapai 7,24 juta jiwa atau meningkat dari 6 bulan yang
lalu yang sebesar 7,15 juta jiwa, mayoritas pengangguran adalah Sekolah Menengah Kejuruan
(http://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/14/11/06/neltsapengangguran-

terdidik-

bertambah, diakses pada tanggal 10 November 2014). Hal ini berarti bahwa pendidikan
kejuruan harus terus memperbaiki kualitasnya agar output yang dihasilkan semakin kompetitif
dalam menghadapi persaingan dunia kerja. Selain persepsi peluang kerja,
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dukungan orang tua adalah faktor yang tidak kalah penting dalam pemilihan kompetensi
keahlian.
1.2 Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas,
maka dapat dirumuskan masalah untuk penelitian ini adalah :
1. Apakah pelatihan akuntansi dapat mempengaruhi penggunaan informasi
akuntansi bagi SMK Glanmore banyuwangi?
1.3 Tujuan Penelitian.
1. mampu memberikan tambahan informasi, wawasan dan pengetahuan, serta dapat
dijadikan referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.
2. memberikan pengetahuan bagi SMK

terkait pentingnya memahami informasi

akuntansi

1.4 Manfaat
1. Menguatkan sesama warga masyarakat sebagai pembelajaran individu dalam
berbagai aspek;
2. Memberikan kesempatan yang besar bagi masyarakat dan siwa untuk meraih
pengetahuan yang tinggi;
3.

Menjadi SMK unggul dan berkualitas

1.5 Luaran yang diharapkan
Kontribusi yang dapat disumbangkan dari program ini sebagai berikut :
1. Terciptanya kesadaran masyarakat tentang pengertian edukasi yang sangat luas
tentang pentingnya peran kesadaran diri dalam proses pembelajaran
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BAB II
LANDASAN TEORI

Pengertian Akuntansi Keuangan Data akuntansi merupakan salah satu sumber pokok
analisis keuangan, oleh karena itu pemahaman terhadap data akuntansi, seperti proses
penyusunannya, pelaporannya, akan sangat bermanfaat sebagai latar belakang analisis
keuangan. Sebelum membahas tentang pengertian akuntansi keuangan, terlebih dahulu dibahas
mengenai

pengertian

akuntansi

secara

umum.

Akuntansi

adalah

suatu

proses

pengidentifikasian, pengukuran dan pelaporan keputusab yang jelas dan tegas oleh mereka
yang menggunakan informasi keuangan tersebut. Dilihat dari sudut pemakai, akuntansi dapat
didefinisikan sebagai suatu disiplin uang menyediakan informasi yang diperlukan untuk
melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu perusahaan.
Informasi yang dihasilkan akuntansi diperlukan untuk : 1. Membuat perencanaan yang efektif,
pengawasan dan pengembalian keputusan oleh manajemen. 2. Pertanggungjawaban organisasi
kepada para investor, kreditur, badan pemerintah dan sebagainya. Informasi akuntansi sangat
penting dalam menyelenggarakan kegiatan perusahan. Informasi ini digunakan dalam
pengambilan keputusan intern perusahaan dan juga untuk pengambilan keputusan oleh pihak
ekstern perusahaan.
Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi keuangan
dalam penyusunan laporan keuangan yang berhubungan dengan unit ekonomi atauperusahaan
secara keseluruhan yang digunakan oleh pihak internal maupun eksternal. Akuntansi keuangan
adalah suatu cabang dari akuntansi dimana informasi keuangan pada suatu bisnis dicatat,
diklasifikasi, diringkas, diinterpretasikan dan dikomunikasikan.
Fungsi Akuntansi Keuangan Setiap sistem utama akuntanasi akan melaksanakan lima
fungsi utamanya yaitu :
1. Mengumpulkan dan menyimpan data dari semua aktivitas dan transaksi
perusahaan.
2. Memperoses data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen
3. Memanage data-data yang ada kedalam kelompok-kelompok yang sudah
ditetapkan oleh perusahaan.
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4. Mengendalikan kontrol data yang cukup sehingga aset dari suatu organisasi atau
perusahaan terjaga. Merencanakan fungsi akuntansi keuangan pada suau
perpusahaan harus terlebih dahulu mengidentifikasikan pihak-pihak yang
berkepentingan terhadap informasi akuntansi. Kemudian perusahaan harus
mengetahui informasi apa yang dibutuhkan oleh mereka. Selanjutnya,dirancang
struktur organisasi dan sistem informasi akuntansi yang dapat memenuhi
kebutuhan informasi pemakai tersebut.
Laporan akuntansi sangat penting digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan
sebagai sumber informasi utama sebagai pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Pihakpihak yang berkepentingan juga menggunakan informasi lain untuk pengambilan keputusan
mengenai perusahaan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (Bussines
Stakeholder) merupakan perorangan atau entitas yang mempunyai kepentingan dalam
menentukan kinerja perusahaan (Warren, Reeve dan Fees : 2006). Dapat ditarik sebuah
kesimpulan dari beberapa definisi akuntansi diatas bahwa akuntansi merupakan sebuah proses
pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi atas transaksi- transaksi dan
kejadiankejadian dalam perusahaan yang kegiatannya dapat diukur dengansatuan mata uang
untuk membuat pertimbangan dan pengambilan keputusan oleh pihakpihak yang
berkepentingan dalam perusahaan (Bussines Stakeholder).
Siklus Akuntansi Warren (2006) Siklus akuntansi merupakan suatu proses akuntansi
yang berawal dari menganalisis serta menjurnal transaksi dan berakhir dengan mengikhtisarkan
dan melaporkan transaksi tersebut. Pengertian dari siklus akuntansi juga diutarakan oleh
Manahan (2004) merupakan suatu proses menyediakan laporan keuangan perusahaan untuk
suatu periode tertentu. Siklus ini diawali dengan terjadinya transaksi, sampai penyiapan laporan
keuangan pada akhir suatu periode.
Sedangkan menurut Kieso (2008) yang dimaksudkan dengan siklus akuntansi
merupakan urutan kegiatan akuntansi yang biasanya digunakan perusahaan untuk mencatat
transaksi dan membuat laporan keuangan. Digambarkan sebagai berikut :
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Menurut Hery (2014:20) penjelasan kegiatan yang dilalui siklus akuntansi diatasadalah
: a. Jurnal Umum dan Jurnal Khusus Jurnal umum dibuat atas transaksi yang tidak dicatat dalam
junal khusus.
Contohnya transaksi yang akan dicatat dalam jurnal umum adalah transaksi retur
pembelian, retur penjualan, serta transaksi pembelian peralatan dan perlengkapan kantorsecara
kredit. Sedangkan jurnal khusus dibagi menjadi :
a. Jurnal penjualan (sales journal), digunakan untuk mencatat seluruh transaksi
penjualan barang dagang ke pelanggan secara kredit.
b.

Jurnal pembelian (Purchases journal), digunakan untuk mencatat seluruh
transaksi pembelian barang dagang dari supplier secara kredit.

c.

Jurnal peneriamaan kas (cash receipt journal), digunakan untuk mencatat
seluruh transaksi penerimaan kas.

d.

Jurnal pembayaran kas (cash payments journal), digunakan untuk mencatat
seluruh transaksi pengeluaran kas.

Buku Besar Setelah transaksi dianalisis dan dicatat kedalam jurnal, langkah selanjutnya
adalah mem-posting (memindahbukukan) setiap saldo akun yang terdapat pada jurnal ke dalam
buku besar untuk masing – masing akun. Buku besar untuk masing – masing akun ini akan
memperlihatkan secara terperinci mengenai setiap perubahan (mutasi debet dan mutasi kredit)
yang ditimbulkan dari seluruh transaksi yang terjadi selama periode akuntansi.

9

Neraca Saldo Neraca saldo (trial balance), diperlukan untuk memastikan bahwa tidak
adanya kesalahan di dalam memposting jurnal debet/kredit dari jurnal ke buku besar. Neraca
Lajur Kertas kerja (work sheet) berupa neraca lajur untuk mengumpulkan dan meringkas data
yang mereka butuhkan dalam rangka menyiapkan laporan keuangan. Fungsi kertas kerja ini
hanya sebagai alat bantu untuk mempermudah proses penyusunan laporan keuangan yang
dilakukan secara manual.
Ayat Jurnal Penyesuaian Pada akhir periode akuntansi, banyak saldo akun dalam buku
besar yang dapat segera dilaporkan dalam laporan keuangan tanpa mengalami perubahan.Akan
tetapi, ada beberapa akun yang perlu disusuaikan. Penyesuaian ini perlu dilakukan dengan
tujuan untuk memperbaharui (updating) data laporan keuangan agar sesuai dengan konsep
akrual dan konsep penandingan yang berlaku dalam akuntansi.
Ayat Jurnal Penutup Pada setiap akhir periode akuntansi setelah laporan keuangan
disusun, bagian akuntansi perusahaan perlu mempersiapkan ayat jurnal penutup. Hal ini
dilakukan dengan cara mentransfer seluruh akun yang sifatnya permanen. Neraca Saldo Setelah
Penutup Prosedur akuntansi yang terakhir, setelah ayat jurnal penutup dibuat dan diposting ke
masing – masing buku besar akun terkait, adalah menyiapkan neraca saldo setelah penutupan
(post-closing trial balance).
Ayat Jurnal Pembalik Ayat jurnal pembalik (revesing entries) adalah sifatnya pilihan
(optional). Ayat jurnal pembalik ini biasanya dibuat pada setiap awal periode akuntansi dengan
cara membalik ayat jurnal penyesuaian yang telah dibuat pada akhir periode akuntansi
sebelumnya.
Laporan Keuangan Menurut Hery (2014:13) Laporan keuangan (financial statements)
merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi
bisnis. Laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan
perusahaan dengan pihak – pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan
keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan. Urutan laporan keuangan berdasarkan proses
penyajiannya adalah sebagai berikut :
a.

Laporan Laba Rugi (income statement) merupakan laporan yang sistematis tentang
pendapatan dan beban perusahaan untuk satu periode waktu tertentu.Laporan laba
rugi ini akhirnya memuat infkormasi mengenai hasil dari pendapatan di kurangi
beban.
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b. Laporan equitas pemilik (statement of ownwer’s equity) adalah sebuah laporan
yang menyajikan ikhtisar perubahan dalam equitas pemilik suatu perusahaan untuk
satu periode waktu tertentu (laporan perubahan modal). Equitas pemilik akan
bertambah dengan adanya investasi (setoran modal) dan laba bersih, sebaliknya
equitas pemilik akan berkurang dengan adanya prive (penarikan/pengambilan untuk
keperluan pribadi) dan rugi bersih.
c. Neraca (Balance Sheet) adalah sebuah laporan yang sistematis tentang posisi
assets,kewajiban dan equitas perusahaan per tanggal tertentu. Tujuan neraca adalah
untuk menggambarkan posisi keuangan perusahaan.
d. Laporan Arus Kas (Statement of cash Flows) adalah sebuah laporan
yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar secara terperinci dari
masing – masing aktivitas, yaitu mulai dari aktivitas operasi, aktivitas investasi,
sampai pada aktivitas pendanaan/pembiayaan untuk satu periode waktu tertentu.
Laporan arus kas menunjukkan besarnya kenaikan/penurunan bersih kas dari
seluruh aktivitas selama periode berjalan serta saldo kas yang dimiliki perusahaan
sampai dengan akhir periode.
Tujuan laporan keuangan menurut IAI dalam PSAK (2009) adalah dapat
menginformasikan mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas yang bermanfaat
bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan
ekonomi. Laporan keuangan menunjukan hasil pertanggungjawaban manajemen atas
penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka untuk mencapai
tujuan tersebut, laporan keuangan harus menyajikan informasi yang meliputi :
1. Aset
2.

Liabilitas (kewajiban)

3. Ekuitas
4. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian
5. Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai
pemilik
6. Arus kas
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BAB III
METODE PELAKSANAAN

3.1 Metode Pelaksanaan
Untuk mendapatkan pencapaian yang maksimal maka diperlukan usaha perencanaan yang
terdiri sebagai berikut:
3.1.1 Perencanaan Program
a. Meminta ijin kepada pihak yang terkait pelaksanaan program.
b.

Mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk pelaksanaan program

3.1.2 Pelaksaaan Program
a.

Melakukan Kegiatan Sosialisasi Program Koordinator dan timmempersiapkan
kegiatan sosialisasi dengan memaparkan tujuan kegiatan program, perkenalan
program, dan latar belakang program dilaksanakan

b.

Melakukan Assesment
Mahasiswa melakukan pengamatan yang lebih mendalam pada UMKM
khususnya di Kota Malang.

c.

Perencanaan Program
Uji Kompetensi diperlukan untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dan
mendapatkankan sertifikasi yang diakui secara dikti. maka diperlukan
pelatihan yang intensif. Pelatihan dilakukan dengan tahapan sebgai berikut :
1. Tahap pengenalan di selenggarakan di SMK Glanmore Banyuwangi.
Pada tahap ini dilakukan proses pengenalan mengenai programprogram
pengabdian masyarakat yang

diselenggarakan

oleh Universitas

Gajayana Malang dan Asesor PT Cipta Jasa Tama. Selain itu juga
dikenalkan semua Program uji kompetensi yang diselenggarakan oleh
PT Cipta Jasa Tama
2. Tahap pelatihan diselenggarakan di Kelas akuntansi. Pada tahap ini
dilakukan proses pelatihan yang diawali dengan penyampaian teori
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selama 1 kali pertemuan. Dilanjutkan dengan sebelumnya melakukan
praktek dan ujian kompetensi akuntansi.
3. Tahap evaluasi diselenggarakan juga di Kantor Cipta Jasa Tama dan
Pada tahap ini dilakukan proses evaluasi dari hasil ujian dari siswa di
koreksi.
4. Ujian Kompetensi dilaksanakan dengan 2 kali sesi, yaitu sesi 1
penjurnalan, buku besar dan laporan keuangan, sedangkan sesi kedua
dilakukan tanya jawab oleh asesor terkait pelaporan keuangan.
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BAB IV
PENUTUP

Memilih kompetensi keahlian bukanlah persoalan yang mudah bagi siswa, banyak
faktor yang harus dipertimbangkan dan difikirkan. Jangan sampai salah dalam memilih
kompetensi keahlian yang tidak sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan siswa itu sendiri.
Kompetensi keahlian yang saat ini banyak diminati salah satunya adalah kompetensi keahlian
akuntansi. Kompetensi keahlian akuntansi SMK Glandmore Banyuwangi mempunyai tujuan
yakni mampu mendidik siswa dalam bidang administrasi keuangan, pengelolaan pemasukan
dan pengeluaran, perpajakan, penghitungan rugi laba atas kegiatan komersial perusahaanserta
mampu mandiri untuk mengelola keuangan usaha sendiri atau usaha bersama. Melalui
kompetensi keahlian akuntansi, siswa dipersiapkan untuk menjadi tenaga ahli di bidang
akuntansi. Setelah menyelesaikan studinya diharapkan siswa memiliki ketrampilan dalam
pengerjaan siklus akuntansi, mengolah data keuangan mulai dari pencatatan bukti transaksi
sampai pada 3 interpretasinya dan tentunya siap menghadapi persaingan dunia kerja. Peluang
kerja tidak dapat dipisahkan dari dunia pendidikan, karena sebagian besar tenaga kerja
merupakan output lembaga pendidikan.
Sesuai dengan tujuan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yaitu mempersiapkan siswa
untuk terjun ke dalam dunia kerja, setelah menyelesaikan studinya siswa diharapkan mampu
mengisi kebutuhan dunia kerja baik di instansi pemerintah maupun swasta. Dengan mempunyai
persepsi peluang kerja siswa akan mempunyai pandangan ke depan tentang karir dan citacitanya sehingga siswa akan lebih mempersiapkan diri sejak awal, salah satunya dengan
memilih kompetensi keahlian. Dengan demikian, persepsi peluang kerja merupakan salah satu
faktor yang penting dalam pemilihan kompetensi keahlian. Masalah muncul ketika pada
kenyataannya

14

FOTO-FOTO KEGIATAN

15

16

17

18

19

