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Abtract
This PKM activity is carried out with the aim of increasing the knowledge and understanding of
SMA / SMK teachers in East Jakarta about the Practice of General Journal Entry, Cash In and
Cash Out Using Accurate Software as a basis for making financial reports so that they can
improve their understanding of the accounting cycle. journaling. This training is conducted with a
combination of counseling / lectures, discussions, questions and answers and practical exercises
using Accurate software to manage accounting transactions. The conclusion of this PKM activity
in general the participants were quite positive and enthusiastic about the material presented. In
the future, continuous and integrated coaching from the Faculty of Economics and Business is
needed to provide advanced training on various matters related to taxation for SMK Teachers.

PENDAHULUAN
Laporan Keuangan sangat penting bagi suatu usaha. Laporan keuangan tersebut dapat
digunakan untuk menilai kinerja perusahaan, mengetahui kondisi keuangan, memantau
arus masuk dan arus keluar kas dan banyak lagi manfaatnya. Banyak pihak-pihak yang
berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut baik pihak internal maupun external.
Dalam menyusun laporan keuangan ada suatu siklus penyusunan yang disebut dengan
siklus akuntansi yang harus diikuti secara terstruktur. Setiap transaksi yang mempunyai
nilai uang yang terjadi di perusahaan akan diproses dalam siklus akuntansi dari mulai
pencatatan dalam jurnal, dikelola dalam buku besar, sampai disusun dalam laporan
keuangan, termasuk laporan arus kas.
Siklus awal dari siklus akuntansi yang penting adalah penyusunan jurnal transaksi dalam
suatu unit usaha. Saat ini penyusunan jurnal transaksi dapat dilakukan dengan
menggunakan berbagai macam program komputer yang dapat sangat membantu proses
perjurnalan lebih cepat dan lebih akurat. Salah satu program komputerisasi akuntansi
adalah dengan menggunakan software Accurate.
Guru-guru SMA yang mengajar Akuntansi harus paham tentang proses awal dalam siklus
akuntansi di suatu unit usaha, yaitu penjurnalan. Hasil dari jurnal transaksi ini yang akan
diproses dalam siklus akuntansi berikutnya. Selain penjurnalan manual, guru-guru juga
diharapkan dapat melakukan penjurnalan dengan menggunakan software Accurate,
sehingga mereka dapat mengajarkan dengan lebih akurat dan aplikastif
serta
membayangkan praktek akuntansi dalam dunia kerja yang sebenarnya kepada siswa siswi
SMA. Dalam rangka kerjasama antara Fakultas Ekonomi dan Bisinis Univeritas Trisakti
dengan Dinas Pendidikan Kota Jakarta Timur, perlu diadakan pelatihan-pelatihan yang
bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bagi guru-guru dimana salah satunya adalah
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praktek menggunakan Software Accurate dengan materi Praktik Entry Jurnal Umum, Kas
Masuk dan Kas Keluar.
Untuk membekali dan meningkatkan kemampuan para guru-guru dan berdasarkan
identifikasi masalah diatas Tim PKM Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengadakan kegiatan
yang bertujuan untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan tentang teori Praktik Entry
Jurnal Umum, Kas Masuk dan Kas Keluar Dengan Menggunakan Software
Accurate bagi guru-guru SMA/SMK di wilayah Jakarta Timur.

METODE
Metode yang digunakan dalam kegiatan PKM ini adalah Pelatihan yang dilakukan dengan
kombinasi antara penyuluhan/ceramah, diskusi, tanya jawab dan latihan praktik
penggunaan software Accurate untuk mengelola transaksi-transaksi akuntansi. Pelatihan
ini diberikan agar Guru SMK mendapatkan pemahaman mengenai konsep dan praktik
software akuntansi Accurate.
Pada akhir sesi, instruktur juga memberikan kesempatan bagi peserta ini untuk
merencanakan pelatihan-pelatihan serupa pada waktu yang akan datang yang lebih sesuai
lagi dengan kebutuhan mereka.
Subyek/Profil Peserta
Peserta dari kegiatan PKM ini adalah para guru SMK Timur. Peserta yang hadir pada
kegiatan ini cukup mencapai target yaitu 30 orang.

Gambar 1
Peserta Pelatihan Progam Accurate
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Pelaksanaan
Kegiatan Pengabdian Masyarakat bersifat Mono Disiplin ini terselenggara pada tanggal
13-14 Maret 2019. Pelaksanaan kegiatan ini dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu pra
pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan, yang dapat dirinci sebagai berikut :
a. Pra-pelaksanaan
Aktivitas-aktivitas pra-pelaksanaan telah dimula sejak bulan Januari 2019 dengan
koordinasi dari Komite PKM. Selanjutnya koordinasi lebih diintensifkan berupa
pertemuan-pertemuan serta survey-survey dengan waktu seperti ditunjukkan dengan
tabel 1. Koordinasi juga dilakukan untuk anggota tim PKM, dimulai dari penyusunan
proposal, pembagian tugas, penyusunan modul serta koordinasi pelaksanaannya.
Tabel 1.
Kegiatan Pra Pelaksanaan PKM
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kegiatan
Survey
Rapat Pertama, penentuan kegiatan
Koordinasi dengan pemberi materi
Pembuatan modul
Koordinasi dengan Koordinator Guru-guru
Pengumpulan modul
Pelaksanaan Penyuluhan
Evaluasi
Pembuatan Laporan

Waktu
Januari 2019
21 Januari 2019
23 Februari 2019
23-31 Februari 2019
21 Januari – 7 Maret 2019
1 Maret 2019
13-14 Maret 2019
Maret 2019
Maret 2019

b. Pelaksanaan kegiatan
Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu-Kamis, tanggal 13 – 14 Maret 2019 bertempat
Gedung P2KG Jakarta Timur, Duren Sawit, Jakarta Timur. Kegiatan PKM ini dibuka
oleh Dekan FEB Universitas Trisakti dan dilanjutkan sambutan dari Koordinator
Guru SMK Wilayah II Jakarta Timur. Pelaksanaan pelatihan dilaksanakan pada pukul
08.00-15.00 WIB.
Secara umum, peserta cukup antusias menyimak materi pelatihan dan cukup
partisipatif dalam sesi diskusi. Hal ini menunjukkan bahwa mereka pun ternyata
memiliki kepedulian dan keinginan untuk menjadi lebih baik dan lebih memahami
tentang konsep dan praktek Accurate, sehingga diharapkan dapat menyampaikan
kepada siswanya dengan baik.
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Gambar 2
Pembukaan Kegiatan PKM Oleh Dekan FEB Usakti

Gambar 3
Pemberian Materi Kegiatan Oleh Instruktur
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Gambar 4
Pelaksanaan Kegiatan PKM FEB Usakti

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan kegiatan PKM dengan tema Praktik Entry Jurnal Umum, Kas Masuk dan
Kas Keluar Dengan Menggunakan Software Accurate bagi Guru-guru SMK Wilayah II
Jakarta Timur “ . Adapun pokok bahasannya antara lain mengenai : melakukan entry
transaksi, mencetak laporan keuangan, dan membuat back up file dengan software
Accurate.
Sesi berikutnya dilanjutkan dengan dengan tanya jawab dan latihan kasus yang
berlangsung dengan cukup hidup dan partisipatif. Banyak peserta yang berpartisipasi
memberikan masukan atau mengungkapkan permasalahan yang tengah dihadapi untuk
didiskusikan upaya pemecahannya, ataupun memberikan tanggapan serta masukan bagi
penyelenggara masalah-masalah yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan.
Hasil praktek dan latihan melakukan entry transaksi, mencetak laporan keuangan, dan
membuat back up file dengan software Accurate ini diharapkan mampu memudahkan
bagi para guru SMK untuk menyusun laporan keuangan. Para peserta pun telah
menyampakan kepuasan atas wawasan baru yang telah diterimanya dan kedepannya agar
bisa diterapkan untuk mengajarkan kepada siswa SMK.

SIMPULAN
Kesimpulan dan saran yang dapat ditarik atas terselenggaranya kegiatan PKM bertema
Praktik Entry Jurnal Umum, Kas Masuk dan Kas Keluar Dengan Menggunakan Software
Accurate bagi Guru-guru SMK Wilayah II Jakarta Timur
1. Pada umumnya tanggapan peserta cukup positif dan antusias terhadap materi yang
disampaikan
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2. Pelatihan ini merupakan bentuk pengabdian Trisakti kepada masyarakat untuk
menyosialisasikan serta mempelajari Akuntansi Keuangan yang merupakan kurikulum
baru untuk Siswa SMK di kelas XI.
3. Waktu yang terbatas.
4. Diperlukan pembinaan yang berkesinambungann serta terintegrasi dari Fakultas
Ekonomi dan Bisnis untuk memberikan pelatihan lanjutan berbagai hal terkait
perpajakan untuk para Guru SMK
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