
II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS
PENELITIAN

Bab ini akan membahas kajian pustaka dan penelitian yang relevan dengan

peneltian yang penulis laksanakan. Kemudian juga akan dikemukakan kerangka

pikir dan hipotesis dari penelitian ini.

A. Kajian Pustaka

Aspek yang akan dibahas dalam kajian pustaka ini meliputi prestasi belajar,

akuntansi, dan komputer akuntansi. Kemudian akan dibahas pula pengaruh

penguasaan pengantar akuntansi, akuntansi keuangan menengah, dan praktik

akuntansi terhadap prestasi belajar komputer akuntansi.

1. Prestasi Belajar

Kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok dari proses pendidikan.

Berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada

bagaimana proses pembelajaran itu dilaksanakan. Proses pembelajaran merupakan

suatu proses yang dilaksanakan secara sistematis untuk mencapai tujuan yang

hendak dicapai dari pembelajaran tersebut. Tujuan dari pembelajaran itu berupa

kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah mengikuti proses

pembelajaran. Pencapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran itu

dinamakan prestasi belajar.
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Prestasi belajar terdiri dari dua suku kata, yakni “prestasi” dan “belajar” yang

masing–masing kata mempunyai makna yang berbeda. Djamarah dalam Susanto

(2011) mendefinisikan prestasi belajar sebagai “Hasil dari suatu kegiatan yang

telah dikerjakan, diciptakan, baik secara individual maupun kelompok”. Adapun

Qohar sebagaimana yang dikutip oleh Susanto (2011) mendefinisikan prestasi

sebagai “Apa yang telah dapat diciptakan, hasil pekerjaan, hasil yang

menyenangkan hati yang diperoleh dengan jalan keuletan kerja”. Berdasarkan

pendapat tersebut, prestasi merupakan apa yang telah berhasil dicapai dari

serangkaian kegiatan dan usaha yang telah dilakukan, baik yang dilakukan secara

individual maupun kelompok.

Cronbach (Sardiman, 2008: 20) mendefinisikan bahwa “Learning is shown by a

change in behaviour as a result of experience”. Adapun Geoch dalam Sardiman

(2008: 20) mengemukakan bahwa “Learning is a change in performance as a

result of practice”. Belajar, menurut Hakim dalam Susanto (2011) adalah

“Suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut

ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti

peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman,

keterampilan, daya pikir, dan lain–lain”.

Belajar merupakan suatu proses yang dialami oleh seseorang atau peserta didik

yang menimbulkan perubahan dalam dirinya. Di dalam proses belajar itu

berlangsung kegiatan–kegiatan yang diarahkan untuk mencapai apa yang menjadi

tujuan proses pembelajaran yang dilakukan sehingga terjadi perubahan dalam diri

peserta didik. Perubahan sebagai akibat pengalaman itu berupa peningkatan
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pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan, serta perubahan yang positif dalam

sikap dan perilaku. Hasil dari proses belajar yang telah dilakukan akan tampak

pada sejumlah aspek tingkah laku manusia. Aspek–aspek itu sebagai berikut.

1. Pengetahuan
2. Pengertian
3. Kebiasaan
4. Keterampilan
5. Apresiasi
6. Emosional
7. Hubungan sosial
8. Jasmani
9. Etis atau budi pekerti
10. Sikap (Hamalik, 2004: 30).

Adapun prestasi belajar menurut Winkel (Susanto, 2011) adalah “Suatu bukti

keberhasilan belajar atau kemampuan seseorang siswa dalam melakukan kegiatan

belajarnya sesuai dengan bobot yang dicapainya”. Prestasi belajar adalah

“Penilaian hasil usaha kegiatan belajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol,

angka, huruf, maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil yang sudah dicapai

oleh setiap anak didik dalam periode tertentu (Tirtonegoro, 2001: 43)”. Dalam

Kamus Besar Bahasa Indonesia, prestasi belajar didefinisikan sebagai

“Penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan melalui mata

pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan

oleh guru”.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar merupakan

penguasaan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan, sebagai hasil dari

rangkaian kegiatan belajar yang telah dilakukan, yang lazimnya ditunjukkan

dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru. Prestasi belajar juga

ditunjukkan dengan adanya perubahan dalam sikap dan perilaku peserta didik.
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Prestasi belajar merupakan hasil yang telah dapat dicapai oleh peserta didik

setelah melalui rangkaian kegiatan pembelajaran. Baik kegiatan pembelajaran

dengan dibimbing oleh guru yang dilaksanakan di dalam kelas, maupun

pembelajaran yang dilakukan secara mandiri oleh peserta didik. Prestasi belajar

merupakan pencapaian siswa terhadap kompetensi tertentu yang menjadi tujuan

dari proses belajar yang dilakukan. Prestasi belajar biasanya dinyatakan dalam

bentuk nilai tes atau nilai yang terekam di dalam raport atau kartu hasil studi.

Salah satu mata kuliah yang dipelajari di program studi Pendidikan Ekonomi

adalah mata kuliah Komputer Akuntansi. Komputer Akuntansi merupakan mata

kuliah yang mempelajari pengolahan data akuntansi sehingga menghasilkan

laporan keuangan dengan bantuan program komputer.

Mata kuliah Komputer Akuntansi merupakan mata kuliah yang bertujuan agar
mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan data
akuntansi untuk menyusun laporan keuangan melalui sistem komputerisasi.
Cakupan materi perkuliahan meliputi: pengolahan data akuntansi, analisis dan
memasukkan data, dan membuat laporan keuangan melalui sistem komputerisasi.
(Universitas Lampung, 2007: 73).

Kompetensi yang hendak dicapai melalui pembelajaran Komputer Akuntansi

adalah kemampuan untuk melakukan pengerjaan siklus akuntansi dengan

mengunakan program komputer. Dengan demikian, prestasi belajar Komputer

Akuntansi adalah hasil yang dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti mata

kuliah Komputer Akuntansi berupa pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan

untuk melakukan pengolahan data akuntansi melalui sistem komputerisasi, yang

ditunjukkan dalam bentuk simbol, angka, huruf, maupun kalimat yang dapat

mencerminkan hasil yang sudah dicapai.
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Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian prestasi belajar peserta

didik. Dimyati dan Mudjiono (2002: 236—254) mengemukakan bahwa prestasi

belajar dipengaruhi oleh hal-hal berikut.

1. Faktor intern peserta didik yang meliputi:
a. sikap terhadap belajar, yang berkaitan dengan apakah peserta didik

menerima, menolak, atau mengabaikan kesempatan belajar;
b. motivasi belajar, yakni kekuatan mental yang mendorong terjadinya

proses belajar;
c. konsentrasi belajar, yaitu kemampuan memusatkan perhatian pada

pelajaran;
d. mengolah bahan belajar, yaitu kemampuan peserta didik untuk

menerima isi dan cara pemerolehan ajaran sehingga menjadi
bermakna bagi peserta didik;

e. menyimpan perolehan hasil belajar, yang berkaitan dengan
kemampuan menyimpan isi pesan dan cara perolehan pesan;

f. menggali hasil yang tersimpan, yang berkaitan dengan kemampuan
peserta didik untuk mengaktifkan pesan yang telah diterima;

g. kemampuan berprestasi atau unjuk hasil belajar, yaitu pembuktian
keberhasilan belajar, yang dipengaruhi oleh proses penerimaan,
pengaktifan, pra-pengolahan, pengolahan, penyimpanan serta
pemanggilan untuk membangkitkan pesan dan pengalaman;

h. rasa percaya diri siswa; yaitu keyakinan siswa untuk dapat berhasil
dalam belajar;

i. intelegensi siswa, yaitu kemampuan untuk dapat bertindak secara
terarah, berfikir secara baik, dan bergaul dengan lingkungan secara
efisien;

j. kebiasaan belajar; dan
k. cita-cita siswa.

2. Faktor ekstern peserta didik yang meliputi:
a. guru sebagai pembina belajar, berkaitan dengan kemampuan guru

mengelola kegiatan belajar;
b. prasarana dan sarana pembelajaran, yakni kelengkapan prasarana

dan sarana belajar serta kemampuan pemanfatannya;
c. kebijakan penilaian, yaitu kearifan dan kebijakan pendidik dalam

menentukan dan menyampaikan hasil belajar peserta didik;
d. lingkungan sosial siswa di sekolah, yang berkaitan dengan

kedudukan, peranan, tanggung jawab sosial dan pergaulan peserta
didik; dan

e. kurikulum sekolah.

Menurut Rohani (2004: 169—171), pencapaian prestasi belajar peserta didik

dipengaruhi oleh faktor–faktor sebagai berikut.
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1. Kemampuan peserta didik.
2. Minat, perhatian, dan motivasi belajar peserta didik.
3. Kebiasaan belajar, baik dari segi cara, waktu, keteraturan, suasana

belajar, dan lain–lain.
4. Pengetahuan awal dan prasyarat, yaitu bahan pelajaran sebelumnya atau

pengetahuan lain yang relevan dengan bahan pelajaran yang akan
diberikan, yang akan digunakan untuk mempelajari pelajaran yang akan
diberikan oleh guru.

5. Karakteristik peserta didik, yaitu karakter atau kepribadian yang dimilki
oleh peserta didik.

Hamalik (2004: 32—33) menyatakan bahwa untuk mencapai prestasi belajar yang

optimal, hendaknya memperhatikan hal–hal berikut.

1. Faktor kegiatan, penggunaan dan pengulangan, yaitu aktivitas–
aktivitas selama kegiatan pembelajaran serta pengulangan dan
penggunaan apa yang telah dipelajari sebelumnya.

2. Belajar memerlukan latihan, dengan jalan relearning, recalling, dan
reviewing untuk dapat menguasai kembali pelajaran yang terlupakan
dan mempermudah untuk memahami pelajaran yang belum dikuasai.

3. Belajar akan lebih berhasil jika siswa merasa berhasil dan mendapat
kepuasannya, serta belajar dilaksanakan dalam suasana
menyenangkan.

4. Siswa perlu mengetahui apakah ia berhasil atau gagal dalam
belajarnya.

5. Mengasosiasikan secara berurutan pengalaman belajar antara yang
lama dengan yang baru, sehingga menjadi satu kesatuan pengalaman.

6. Pengalaman masa lampau dan pengertian–pengertian yang telah
dimiliki oleh siswa, yang menjadi dasar untuk menerima pengalaman–
pengalaman dan pengertian–pengertian baru.

7. Kesiapan belajar siswa, yang erat hubungannya dengan masalah
kematangan, minat, kebutuhan, dan tugas–tugas perkembangan.

8. Minat dan usaha belajar.
9. Faktor fisiologis, yaitu kondisi fisik siswa.
10. Faktor intelegensi (kecerdasan) siswa.

Tinggi rendahnya prestasi belajar dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam

diri (intern) maupun dari luar (ekstern) peserta didik. Faktor yang ada di dalam

diri peserta didik yang mempengaruhi prestasi belajar yang dapat dicapai di

antaranya kondisi fisik, intelegensi (kecerdasan), minat dan motivasi belajar,

kebiasaan belajar, pengetahuan awal dan prasyarat serta kemampuan
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mengasosiasikan pengalaman belajar antara yang lama dengan yang baru. Faktor

ekstern berkaitan dengan ketersediaan prasarana dan sarana belajar serta faktor

lingkungan peserta didik, yang meliputi kondisi keluarga, lingkungan masyarakat,

dan kondisi sekolah atau perguruan tinggi peserta didik tersebut. Selain itu, hal

yang juga berpengaruh terhadap prestasi belajar adalah bagaimana proses belajar

itu berlangsung, salah satunya adalah pembelajaran dengan menghubungkan dan

menggunakan pengetahuan yang telah dimiliki untuk mempelajari pengetahuan

yang baru. Dengan menghubungkan pengetahuan yang telah dimiliki untuk

mempelajari pengetahuan yang baru, dapat meningkatkan prestasi belajar peserta

didik dan menciptakan suatu pengalaman belajar yang utuh bagi peserta didik.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Nasution (Yunita, 2009:3) bahwa “Sesuatu

yang baru hanya dapat dipahami berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang

dimiliki. Karena itu, diusahakan kontinuitas dalam materi. Pelajaran yang lalu

menjadi syarat untuk memahami materi yang baru”.

Prestasi belajar merupakan tingkat pemahaman peserta didik terhadap suatu mata

pelajaran atau mata kuliah yang dipelajarinya. Untuk dapat memahami mata

pelajaran atau mata kuliah yang dipelajari, dibutuhkan pemahaman terhadap

konsep–konsep dasar mata pelajaran atau mata kuliah tersebut. Selain itu,

pelajaran yang telah dipelajari dan pengertian–pengertian yang telah dimiliki oleh

peserta didik, merupakan dasar untuk dapat menerima pengalaman–pengalaman

dan pengertian–pengertian baru. Artinya, penguasaan terhadap konsep–konsep

dasar pelajaran yang akan dipelajari dan pelajaran yang telah dipelajari

sebelumnya, yang relevan dengan pengetahuan baru yang akan dipelajari,

mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan atau prestasi belajar.
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2. Akuntansi

Pembukuan telah dikenal sejak tahun 3.600 SM. Beberapa konsep akuntansi telah

ditemukan pada zaman Romawi dan Yunani, namun konsep tersebut hanya

berkaitan dengan aspek tertentu dan tidak secara sistematis mencatat semua

transaksi yang terjadi. Perkembangan akuntansi diawali dari adanya sistem tata

buku berpasangan (double entry bookeeping) yang dipublikasikan oleh seorang

ahli matematika dari Italia, Luca Pacioli pada tahun 1494 dalam bukunya yang

berjudul Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita.

Dalam sistem tata buku berpasangan, setiap pencatatan dilakukan dengan

mempertimbangkan keseimbangan. Dengan publikasi double entry bookkeeping

ini maka Luca Pacioli dianggap sebagai penemu pertama akuntansi modern

(double entry accounting system).

Dalam perspektif lain, akuntansi sudah ada pada awal pertumbuhan agama Islam.

Dalam kegiatan perdagangan pada masa itu telah ada pemisahan antara pemilik

dengan pedagang, seperti kisah Rasulullah Muhammad SAW sebagai pedagang

dengan Khadijah sebagai pemilik barang dagangan yang merupakan salah satu

prinsip dalam akuntansi, yaitu entity. Selain itu, juga terdapat perintah yang

mewajibkan dilakukannya pencatatan terhadap transaksi–transaksi yang belum

tuntas, seperti utang piutang, yang tercantum dalam Al–Qur’an surat Al–Baqarah

ayat 282. Sistem pencatatan perdagangan berkembang di Madinah pada 622

Masehi atau bertepatan dengan tahun 1 Hijriyah. Petugas yang melakukan

pencatatan, pemeriksaan, dan menjaga pencatatan disebut Diwan, yang telah ada

pada zaman kekhalifahan/pemerintahan Umar bin Khathab pada tahun 634
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Masehi. Istilah awal dalam pembukuan saat itu dikenal dengan istilah Jarridah,

yang berkembang menjadi istilah dalam bahasa Inggris sebagai Journal atau

dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai jurnal. Pada tahun 750 Masehi di zaman

pemerintahan Abbasiyah jurnal ini dikembangkan menjadi 12 jurnal khusus

sebagai berikut.

1. Al  jarridah annafakat (jurnal pengeluaran).

2. Al jarridah al mal (jurnal penerimaan dana untuk Baitul Mal).

3. Jarridah al musadarin (jurnal dana sitaan dari harta petinggi negara).

4. Al awraj (jurnal yang mencatat akun–akun khusus atau buku jurnal

pembantu).

Adapun jurnal umum pada saat itu dikenal sebagai Daftar al yawmiyah. Selain itu

juga dikenal berbagai laporan atau report yang dikenal dengan Al khitmah yang

bersifat bulanan ataupun tahunan.

Perkembangan akuntansi di Indonesia dapat ditelusuri mulai dari zaman VOC dan

pemerintahan kolonial Belanda. Stible dan Stroomberg (Mulyadi, 2003: 2)

mencatat bahwa akuntansi di Indonesia dikenal sejak 1642. Akuntansi pada zaman

ini sangat terbatas pada pembukuan dan metode pembukuannya banyak

dipengaruhi oleh metode pembukuan bangsa atau keturunan asing yang tinggal di

Indonesia, seperti Cina, India, Arab, dan Jepang. Pada masa awal kemerdekaan,

perkembangan akuntansi di Indonesia banyak dipengaruhi oleh metode

pembukuan Belanda. Pada awal pemerintahan Indonesia terjadi pengambilalihan

perusahaan–perusahaan Belanda yang menyebabkan para akuntan dan tenaga

pengajar Belanda di Indonesia harus kembali ke negaranya. Selanjutnya,
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perguruan tinggi di Indonesia mulai menerima tenaga pengajar akuntansi dari

Amerika sehingga membawa pengaruh baru pada pola pemikiran dan pendekatan

akuntansi di Indonesia. Pada saat ini, akuntansi di Indonesia banyak dipengaruhi

oleh pola dan pendekatan akuntansi Amerika.

Akuntansi merupakan suatu proses pengolahan data–data transaksi keuangan yang

dilakukan oleh lembaga bisnis maupun lembaga non bisnis, yang meliputi tahap

pencatatan hingga penyusunan laporan keuangan. Terdapat berbagai definisi

akuntansi yang di antaranya dikemukakan oleh A Statement of Basic Accounting

Theory (ASOBAT) dalam Dewi (2005: 3) bahwa “Akuntansi adalah proses

mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, agar

memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka

yang menggunakan informasi tersebut”. Adapun American Institute of Certified

Public Accountants dalam Harahap (2001: 4) mendefinisikan akuntansi sebagai

“Seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam

ukuran moneter, transaksi dan kejadian–kejadian yang umumnya bersifat

keuangan dan termasuk menafsirkan hasil–hasilnya”. Dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia, akuntansi didefinisikan sebagai “Seni pencatatan dan pengikhtisaran

transaksi keuangan dan penafsiran akibat suatu transaksi terhadap suatu kesatuan

ekonomi”.

Berdasarkan definisi–definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntansi

merupakan proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi

ekonomi yang meliputi tahap pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran

transaksi ataupun kejadian yang bersifat keuangan, sehingga dapat digunakan
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untuk penilaian dan pengambilan keputusan ekonomi bagi para penggunanya.

Pengguna dari informasi akuntansi dapat dibedakan menjadi pengguna dari

ekstern dan pihak intern. Pihak intern menggunakan informasi tersebut untuk

membuat keputusan yang harus dilakukan oleh organisasi tersebut, misalnya

untuk perencanaan program organisasi pada perode selanjutnya. Adapun pihak

ekstern akan menggunakan informasi akuntansi untuk membuat keputusan

ekonomi terhadap organisasi tersebut, seperti pemberian pinjaman dan pembelian

saham. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (Mulyadi, 2003: 6—7), pihak–pihak

yang membutuhkan informasi akuntansi adalah sebagai berikut.

1. Investor
Pihak investor menggunakan informasi akuntansi untuk menentukan
keputusan dalam membeli, menahan, atau menjual investasi mereka dalam
saham perusahaan.

2. Karyawan
Karyawan akan menggunakan informasi akuntansi untuk menilai
kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun,
dan kesempatan kerja.

3. Pemberi pinjaman
Pemberi pinjaman memerlukan informasi akuntansi untuk menilai
kemampuan perusahaan dalam mengembalikan pinjaman dan bunganya
pada saat jatuh tempo.

4. Pemasok dan kreditur usaha lainnya
Pihak ini memerlukan informasi akuntansi untuk menilai kemampuan
perusahaan untuk membayar jumlah utang tepat waktu pada saat jatuh
tempo.

5. Pelanggan
Pelanggan yang terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan
perusahaan akan membutuhkan informasi untuk menilai kelangsungan
usaha perusahaan.

6. Pemerintah
Pemerintah akan memerlukan informasi akuntansi untuk mengatur
aktivitas perusahaan, kebijakan pajak, dan sebagai dasar penyusunan
statistik pendapatan nasional.

7. Masyarakat
Masyarakat memerlukan informasi akuntansi untuk menilai
kecenderungan dan perkembangan perusahaan, terutama dalam kaitannya
dengan kontribusi perusahaan terhadap perekonomian nasional.



27
Selain itu, informasi akuntansi juga diperlukan oleh pihak manajemen untuk
mengevaluasi berbagai kebijakan yang telah diambil dan sebagai salah satu dasar
dalam perencanaan untuk periode berikutnya.

Harahap (2001: 10—15) mengemukakan bahwa akuntansi memiliki sifat dan

elemen dasar sebagai berikut.

1. Accounting Entitiy.
2. Going Concern.
3. Measurement.
4. Time Period.
5. Monetary Unit.
6. Accrual.
7. Exchange Price.
8. Approximation.
9. Judgment.
10. General Purpose.
11. Interrelated Statement.
12. Substance Over Form.
13. Materiality.
14. Laporan historis.
15. Classification.
16. Summarization.
17. Measurement Basis.
18. Verifiability.
19. Conservatism.
20. Technical Terminology.

Sifat dan elemen dasar akuntansi itu dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Maksud dari istilah Accounting Entitiy adalah bahwa dalam menyusun

informasi akuntansi, yang menjadi fokus pencatatan akuntansi adalah

entitiy atau lembaga. Informasi yang disusun harus masing–masing

terpisah antara satu lembaga (entity) dengan entity yang lain.

2. Going Concern berarti bahwa dalam menyusun atau memahami

laporan keuangan harus dianggap bahwa perusahaan (entity) yang

dilaporkan akan terus beroperasi di masa–masa yang akan datang.

Tidak ada sama sekali anggapan bahwa perusahaan atau usaha tersebut
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akan bubar.

3. Akuntansi adalah alat pengukuran (measurement) sumber–sumber

ekonomi (economic resources) dan kewajiban (liabilities) beserta

perubahannya yang dimiliki perusahaan.

4. Laporan keuangan menyajikan informasi untuk suatu waktu tertentu,

tanggal tertentu, atau periode tertentu. Dengan demikian akuntansi

memiliki sifat atau alemen dasar Time Period.

5. Pengukuran yang dipakai dalam akuntansi adalah dalam bentuk ukuran

moneter atau uang (Monetary Unit).

6. Accrual berarti bahwa penentuan pendapatan dan biaya dari posisi

harta dan kewajiban ditetapkan tanpa melihat apakah transaksi kas

telah dilakukan atau tidak. Penentuannya bukan berdasarkan

keterlibatan kas tetapi didasarkan pada faktor legalnya apakah memang

sudah merupakan hak atau kewajiban perusahaan atau belum.

7. Nilai yang terdapat dalam laporan keuangan umumnya didasarkan

pada harga pertukaran (Exchange Price) yang diperoleh dari harga

pasar.

8. Approximation berarti bahwa dalam akuntansi tidak dapat dihindarkan

penafsiran–penafsiran, misalnya nilai, harga dan umur aktiva tetap,

jumlah penyisihan piutang ragu–ragu, kerugian, dan sebagainya.

9. Judgment. Dalam menyusun laporan keuangan banyak diperlukan

pertimbangan-pertimbangan akuntan atau manajemen berdasarkan

keahlian atau pengalaman yang dimilikinya.

10. General purpose bermakna bahwa informasi yang disajikan dalam
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laporan keuangan yang dihasilkan akuntansi keuangan ditujukan buat

pemakai secara umum, bukan pemakai khusus.

11. Interrelated Statement, yaitu terdapat hubungan yang sangat erat dan

berkaitan satu sama lain antara neraca, daftar laba rugi, dan laporan

sumber dan penggunaan dana. Selain itu, antara satu pos (akun)

dengan pos lainnya saling berkaitan satu sama lain.

12. Substance Over Form bermakna bahwa akuntansi lebih menekankan

penggunaan informasi yang berasal dari kenyataan ekonomis suatu

kejadian daripada bukti legalnya.

13. Materiality bermakna bahwa laporan keuangan hanya memuat

informasi yang dianggap penting dan dalam setiap pertimbangan yang

dilakukannya tetap melihat signifikansinya.

14. Laporan keuangan pada hakikatnya mencatat informasi yang sudah

terjadi, sehingga akuntansi bersifat sebagai Laporan Historis.

15. Maksud dari sifat Classification adalah bahwa informasi melalui

laporan keuangan diklasifikasikan sesuai dengan sifat dasar akuntansi

yang dapat memudahkan bagi para pemakainya, misalnya klasifikasi

perkiraan berdasarkan likuiditasnya, klasifikasi biaya, dan lain–lain.

16. Summarization berarti bahwa transaksi dan kejadian–kejadian yang

sama dalam perusahaan dikelompokkan dan diikhtisarkan menurut

metode tertentu.

17. Measurement Basis diartikan sebagai adanya bermacam metode

pengukuran dalam akuntansi.

18. Verifiability bermakna bahwa setiap informasi dalam laporan keuangan
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harus dapat ditelusuri sampai ke bukti–bukti dan didukung oleh bukti–

bukti yang sah.

19. Conservatism. Akuntansi membenarkan adanya pemilihan angka yang

“kurang menguntungkan” dalam penginformasian pada laporan

keuangan untuk kejadian–kejadian yang belum pasti di dalam

perusahaan.

20. Banyak istilah yang digunakan dalam laporan keuangan merupakan

istilah teknis (Technical Terminology) akuntansi yang berlaku khusus

untuk akuntansi.

Di dalam akuntansi juga dikenal istilah postulat akuntansi, yaitu pernyataan yang

dapat membuktikan kebenarannya sendiri atau disebut juga aksioma yang sudah

diterima karena kesesuaiannya dengan tujuan laporan keuangan. Postulat

akuntansi tersebut yaitu sebagai berikut.

1. Postulat entity

Postulat entity adalah pernyataan bahwa akuntansi melakukan pencatatan

hasil kegiatan operasi dari suatu entity (perusahaan, lembaga) yang

terpisah dan dibedakan dari pemilik.

2. Postulat going concern

Postulat going concern yaitu anggapan bahwa perusahaan akan terus

melaksanakan operasinya sepanjang proses penyelesaian proyek,

perjanjian, dan kegiatan yang sedang berlangsung.

3. Postulat unit of measure

Postulat unit of measure adalah anggapan bahwa setiap transaksi harus

diukur dengan suatu alat ukur atau alat tukar yang seragam. Alat ukur
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dalam akuntansi adalah alat ukur moneter.

4. Postulat accounting period

postulat accounting period yaitu anggapan bahwa posisi keuangan, hasil

usaha, dan perubahannya harus dilaporkan secara periodik atau kurun

waktu tertentu, misalnya per bulan, per semester, atau tahunan.

Akuntansi merupakan proses pengolahan data akuntansi sehingga menghasilkan

informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan yang dilaporkan secara

periodik atau kurun waktu tertentu. Proses atau siklus akuntansi itu adalah sebagai

berikut.

1. Tahap pencatatan

Tahap pencatatan merupakan tahap melakukan pencatatan transaksi

keuangan ke dalam jurnal. Sumber atau dasar untuk melakukan pencatatan

ke dalam jurnal ini adalah keterangan–keterangan yang terdapat di dalam

bukti transaksi. Bukti–bukti transaksi itu antara lain:

a. kuitansi, yaitu bukti pencatatan transaksi penerimaan dan

pengeluaran uang;

b. faktur, yaitu bukti pencatatan transaksi pembelian dan penjualan

barang secara kredit;

c. nota debet atau retur pembelian, yaitu bukti transaksi pengembalian

barang yang sudah dibeli;

d. nota kredit atau retur penjualan, yaitu bukti transaksi penerimaan

kembali barang yang sudah dijual;

e. nota kontan, yaitu bukti transaksi untuk pembelian barang secara

tunai; dan
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f. cek, yaitu surat perintah pembayaran kepada bank yang dibuat oleh

pihak yang mempunyai simpanan di bank tersebut.

Keterangan–keterangan yang terdapat pada bukti transaksi tersebut

kemudian dicatat ke dalam jurnal. Jurnal terdiri dari dua macam, yaitu

jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum adalah jurnal yang dapat

digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang terjadi pada suatu

perusahaan dalam suatu periode transaksi. Adapun jurnal khusus adalah

jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi–transaksi sejenis yang

banyak terjadi dalam perusahaan. Jurnal khusus terdiri dari:

a. jurnal penjualan (sales journal);

b. jurnal pembelian (purchases journal);

c. jurnal penerimaan kas (cash receipts journal); dan

d. jurnal pengeluaran kas (cash payments journal atau cash

disbursement journal).

2. Tahap pengikhtisaran

Pada tahap pengikhtisaran, transaksi yang sudah dicatat dalam jurnal

dipindahkan ke buku besar. Buku besar akan menggambarkan saldo

masing–masing akun yang kemudian disusun ke dalam neraca sisa. Neraca

sisa adalah suatu dokumen yang berisi saldo–saldo akun buku besar

(Mulyadi, 2003: 111). Neraca sisa merupakan verifikasi terhadap akun–

akun yang ada untuk melihat keseimbangan antara sisi debet dan sisi

kredit.

Selain menyusun neraca sisa, dalam tahap pengikhtisaran juga dibuat



33
a. jurnal penyesuaian, yaitu jurnal yang dibuat untuk akun–akun

tertentu yang ditujukan untuk mengoreksi akun–akun di neraca

saldo yang belum mencerminkan keadaan sebenarnya. Soemarso

(2003: 125) mengemukakan bahwa ada 2 macam keadaan di mana

jurnal penyesuaian perlu dibuat. Pertama keadaan di mana suatu

transaksi telah terjadi, tetapi belum dicatat dalam akun. Kedua,

menyangkut keadaan di mana suatu transaksi telah dicatat dalam

suatu akun, tetapi saldonya perlu dikoreksi untuk mencerminkan

keadaan sebenarnya; dan

b. neraca lajur atau kertas kerja (worksheet), merupakan suatu daftar

berlajur atau berkolom yang dirancang sedemikian rupa untuk

mempermudah dan memperlancar penyusunan laporan keuangan

yang benar. Neraca lajur dapat mengurangi kesalahan berupa

terlupakannya salah satu ayat jurnal penyesuaian yang harus

dilakukan, memeriksa ketepatan penghitungan yang dilakukan, dan

memungkinkan penyusunan data secara logis. Neraca lajur memuat

kolom nomor dan nama akun serta 5 pasang kolom debit dan kredit

yang terdiri dari kolom neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca

saldo disesuaikan, laporan laba/rugi, dan neraca.

3. Tahap Pelaporan

Pada tahap pelaporan ini, saldo akhir dari setiap akun dilaporkan dalam

suatu dokumen tersendiri, yang disebut dengan laporan keuangan

(financial statement). Melalui laporan keuangan maka dapat diketahui

posisi keuangan dan hasil usaha selama suatu periode akuntansi. Laporan
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keuangan terdiri dari:

a. neraca

Neraca merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi

mengenai posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu.

Keadaan keuangan ini ditunjukkan dengan jumlah aktiva dan

pasiva yang dimiliki perusahaan. Neraca akan menunjukkan

keseimbangan antara jumlah aktiva dan jumlah pasiva perusahaan;

b. laporan laba/rugi

Laporan laba rugi merupakan laporan yang menyajikan informasi

mengenai pendapatan, beban/biaya, dan laba/rugi perusahaan pada

suatu periode tertentu. Dari laporan laba/rugi, yang menyajikan

selisih antara pendapatan yang diperoleh dan biaya yang

dikeluarkan perusahaan, akan dapat diketahui kinerja keuangan

perusahaan pada suatu periode tertentu. Selisih antara pendapatan

dan biaya tersebut merupakan laba atau rugi perusahaan yang

bersangkutan;

c. laporan perubahan modal

Laporan perubahan modal yaitu laporan yang mengungkapkan

perubahan yang terjadi pada modal (ekuitas) pemilik perusahaan

yang disebabkan oleh hasil operasi perusahaan dalam suatu periode

tertentu (Mulyadi, 2003: 150). Laporan perubahan modal akan

menunjukkan penambahan dan pemakaian modal yang dimiliki

perusahaan sebagai akibat dari aktivitas usaha perusahaan selama

satu periode akuntansi, yang meliputi pengambilan pribadi (prive)
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dan laba bersih atau rugi bersih yang diperoleh selama periode

berjalan; dan

d. laporan arus kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan

perubahan kas selama satu periode. Laporan arus kas akan

mengungkapkan seluruh penerimaan/sumber dan

pengeluaran/penggunaan kas selama satu periode akuntansi.

Selain tahap-tahap siklus akuntansi di atas, pada akhir periode akuntansi juga

dilakukan penyusunan jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal

pembalik.

1. Jurnal penutup

Ayat jurnal penutup pada hakikatnya adalah ayat jurnal yang berfungsi

untuk me-nol-kan saldo akun–akun sementara apabila akan dimulai

pencatatan data akuntansi periode berikutnya (Soemarso, 2003: 134). Pada

akhir periode akuntansi, kelompok akun pendapatan dan beban yang

merupakan unsur penambah dan pengurang jumlah modal pemilik, harus

dikembalikan ke akun modal sehingga akun–akun tersebut dapat

digunakan untuk mengumpulkan data pada periode berikutnya. Proses ini

disebut dengan ayat penutup yang dilakukan melalui jurnal penutup

(closing journal entry). Setelah ayat penutup dijurnal ke jurnal penutup

dan diposting, akun pendapatan dan beban akan memilki saldo nihil (nol).

Untuk membuat ayat jurnal penutup diperlukan satu akun tambahan, yaitu

akun Ikhtisar Laba Rugi. Ada empat tahap yang diperlukan untuk

menyusun jurnal penutup, yaitu sebagai berikut.
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a. Mendebit semua akun pendapatan dan mengkredit akun ikhtisar

laba rugi.

b. Mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit semua akun

beban.

c. Memindahkan selisih antara jumlah sisi kredit dengan jumlah sisi

debit pada akun ikhtisar laba rugi ke akun modal.

d. Mendebit akun modal dan mengkredit akun prive.

2. Neraca saldo setelah penutupan

Setelah dilakukan penyusunan jurnal penutup dan posting jurnal penutup

ke buku besar, maka langkah berikutnya adalah penyusunan neraca saldo

setelah penutupan. Soemarso (2003: 140) mengemukakan bahwa neraca

saldo setelah penutupan dapat dibuat dengan mengambil saldo–saldo akun

di buku besar setelah membukukan ayat jurnal penutup atau dapat

dilakukan dengan mengambil saldo–saldo akun dari kolom neraca di

neraca lajur.

3. Jurnal pembalik

Jurnal pembalik adalah ayat jurnal yang dibuat pada awal periode

akuntansi yang berfungsi untuk membalik jurnal penyesuaian tertentu

yang dibuat pada periode sebelumnya. Mulyadi (2003: 133)

mengemukakan jurnal pembalik dilakukan berkaitan dengan penyesuaian

terhadap hal-hal berikut.

a. Beban dibayar dimuka yang dicatat sebagai beban.

b. Pendapatan diterima dimuka yang dicatat sebagai pendapatan.

c. Beban yang masih harus dibayar.



37
d. Pendapatan yang masih harus diterima.

Siklus akuntansi tersebut diterapkan di setiap lembaga perusahaan, baik

perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Akan tetapi, pada perusahaan dagang

diperlukan beberapa jurnal untuk mencatat transaksi khusus yang terjadi secara

berulang–ulang, yang disebut dengan jurnal khusus. Jurnal khusus (special

journal) adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat kelompok transaksi sejenis

yang sering terjadi (Mulyadi, 2003: 179). Jurnal khusus yang diperlukan dalam

pencatatan akuntansi pada perusahaan dagang adalah sebagai berikut.

1. Jurnal penjualan

Jurnal penjualan adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat penjualan

barang dagang yang dilakukan secara kredit. Akun yang terlibat dalam

jurnal penjualan ini adalah akun piutang dagang dan akun penjualan.

2. Jurnal pembelian

Jurnal pembelian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat pembelian

barang dagang ataupun pembelian aktiva lainnya yang dilakukan secara

kredit. Akun yang terlibat dalam jurnal pembelian meliputi akun utang

dagang dan akun pembelian.

3. Jurnal penerimaan kas

Jurnal penerimaan kas merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat

semua transaksi penerimaan uang yang menyebabkan bertambahnya

jumlah uang kas. Transaksi yang menyebabkan bertambahnya jumlah uang

kas antara lain transaksi penjualan tunai, potongan penjualan, penerimaan

pembayaran piutang dagang, dan penerimaan uang dari pemilik sebagai

setoran modal.



38
4. Jurnal pengeluaran kas

Jurnal pengeluaran kas merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat

semua transaksi pengeluaran uang yang menyebabkan berkurangnya kas

perusahaan. Menurut Mulyadi (2003: 180), pengeluaran yang dicatat

dalam jurnal pengeluaran kas antara lain pembelian tunai, pembayaran

beban, pelunasan utang, pengambilan uang untuk keperluan pribadi

pemilik modal, dan pengeluaran–pengeluaran uang lainnya.

3. Komputer Akuntansi

Akuntansi merupakan merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, dan

pelaporan informasi ekonomi yang berupa transaksi–transaksi keuangan yang

dilakukan oleh perusahaan atau lembaga–lembaga tertentu. Siklus akuntansi

meliputi tahap pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran transaksi ataupun

kejadian yang bersifat keuangan, sehingga dapat digunakan untuk penilaian dan

pengambilan keputusan ekonomi bagi para penggunanya. Dengan adanya

kemajuan dalam teknologi maka banyak diciptakan program aplikasi komputer

untuk mengolah data akuntansi menjadi informasi akuntansi yang akan diperlukan

dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pengolahan data akuntansi menjadi

informasi akuntansi dengan bantuan program komputer ini dikenal dengan

komputerisasi akuntansi, sedangkan komputer akuntansi merupakan sebuah

program yang secara khusus diciptakan untuk melakukan pengolahan data

akuntansi tersebut.

Program aplikasi komputer akuntansi yang telah diciptakan antara lain DacEasy

Accounting (DEA), General Ledger, MYOB Asset Manager, MYOB Accounting,
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MYOB Preemiere, Peachtree Complete Accounting, dan Simply Accounting Plus.

Di antara program aplikasi komputer akuntansi tersebut, MYOB Accounting

merupakan program yang dipelajari dalam mata kuliah Komputer Akuntansi pada

program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang

akan menjadi objek penelitian yang penulis lakukan. Adapun program MYOB

Accounting yang digunakan pada mata kuliah Komputer Akuntansi tersebut

adalah MYOB Accounting versi 10.5.

MYOB Accounting merupakan suatu program aplikasi komputer (software)
yang secara khusus dirancang untuk mencatat transaksi–transaksi ekonomi
yang dinyatakan dalam satuan uang (data akuntansi) dan membuat laporan
keuangan untuk perusahaan–perusahaan atau lembaga–lembaga tertentu,
baik dengan tujuan laba maupun dengan tujuan sosial sehingga dapat
menyajikan informasi keuangan pada periode tertentu dengan cepat dan
tepat (Sudarmanto, 2005: 3).

MYOB Accounting merupakan program yang diciptakan untuk mengelola kegiatan

akuntansi yang meliputi pembuatan rekening akuntansi, pencatatan transaksi ke

dalam jurnal, pencatatan data pelanggan, penyusunan laporan keuangan dan

kegiatan lain yang berkaitan dengan pengolahan data akuntansi perusahaan.

Program MYOB Accounting merupakan program aplikasi komputer yang

diciptakan oleh MYOB Limited di Australia. Walaupun program MYOB

Accounting berasal dari Australia, namun yang sangat populer dan banyak

digunakan di dunia adalah program MYOB Accounting edisi Amerika, termasuk di

Indonesia.

MYOB Accounting versi 10.5 memiliki jendela utama yang terdiri dari

komponen–komponen control menu icon, title bar, menu bar, minimize,

maximize, close, status bar, command  centre buttons, command panel, title
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indicator, dan petunjuk tanggal dan bulan. Di antara komponen–komponen dalam

MYOB Accounting versi 10.5 adalah komponen command centre buttons.

Command centre buttons merupakan sederetan instruksi atau perintah yang

dinyatakan dalam bentuk buttons atau modul–modul perintah yang terdapat pada

pusat perintah. Pada pusat perintah ini terdapat enam button berikut.

1. General ledger button yang digunakan untuk memberikan perintah atau

instruksi untuk membuat persiapan pembukuan yang akan digunakan, di

antaranya menginput nama dan nomor rekening/akun yang digunakan oleh

perusahaan dan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum.

2. Chequebook button yang digunakan untuk memberikan perintah yang

berkaitan dengan pengeluaran cek, pembayaran, dan juga pengiriman

uang.

3. Sales button yang digunakan untuk memberikan instruksi yang berkaitan

dengan transaksi–transaksi penjualan.

4. Purchases button yang digunakan untuk memberikan instruksi pembukuan

atau pencatatan atas seluruh transaksi pembelian.

5. Inventory button yang digunakan untuk mengelola masalah persediaan

barang dagangan yang dimiliki oleh perusahaan.

6. Card file button yang digunakan untuk memberikan perintah untuk

membuat kartu–kartu yang diperlukan dalam pembukuan menggunakan

MYOB Accounting, di antaranya kartu pelanggan (customer card), kartu

pemasok (vendor card), kartu persediaan (inventory card), dan kartu atau

data karyawan.
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Seperti pada siklus akuntansi secara manual, untuk dapat melakukan proses

pengolahan data akuntansi dengan MYOB Accounting, maka langkah awal yang

harus dilakukan adalah menyusun daftar nama dan nomor akun yang digunakan

untuk mencatat transaksi. Penyusunan daftar akun pada MYOB Accounting versi

10.5 dilakukan melalui salah satu button pada Command Centre, yaitu General

Ledger tepatnya melalui sub button Chart of Accounts. Rekening yang ada pada

MYOB Accounting versi 10.5 terdiri dari 8 macam, yang mengikuti urutan

rekening–rekening yang disajikan pada neraca, yaitu yang tampak dalam tabel

berikut.

Tabel 3. Daftar nomor dan nama rekening yang dibuat pada MYOB Accounting
versi 10.5

Nomor
awal

rekening

Nama rekening Keterangan

1 Aktiva
(assets)

Aktiva merupakan rekening yang digunakan
untuk mengelompokkan segala yang dimiliki
perusahaan. Rekening aktiva terbagi menjadi 2,
yaitu aktiva lancar (kas, piutang, asuransi dibayar
dimuka, persediaan barang dagang, dan lain–lain)
dan aktiva tetap (tanah, bangunan, peralatan,
perlengkapan, dan lain–lain)

2 Utang
(liabilities)

Rekening utang/kewajiban merupakan rekening
yang digunakan untuk mengelompokkan segala
sesuatu yang menjadi kewajiban perusahaan
kepada pihak ketiga. Rekening utang terdiri dari
rekening utang lancar dan utang jangka panjang.

3 Modal
(equity)

Rekening modal digunakan untuk
mengelompokkan rekening modal, prive, laba
ditahan, laba tahun berjalan, dan modal saham,
rugi/laba.

4 Pendapatan
(income)

Merupakan rekening yang digunakan untuk
mencatat semua pendapatan yang diperoleh dari
usaha normal perusahaan, misalnya penjualan.

5 Harga pokok
penjualan

(cost of sales)

Merupakan rekening yang digunakan untuk
mengelompokkan semua biaya langsung
penjualan, yaitu pembelian, ongkos angkut
pembelian, dan komisi.
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Tabel 3. (Lanjutan)

Nomor
awal

rekening

Nama rekening Keterangan

6 Biaya
(expense)

Rekening biaya merupakan rekening yang
digunakan untuk mengelompokkan biaya
overhead atau biaya sehari–hari untuk
menjalankan usaha normal perusahaan. Termasuk
dalam rekening biaya antara lain biaya gaji, biaya
asuransi, biaya penjualan, kerugian piutang, dan
lain–lain.

7 Pendapatan lainnya
(other income)

Termasuk dalam kelompok ini yaitu semua
pendapatan yang diperoleh bukan dari usaha
normal perusahaan, misalnya pendapatan bunga.

8 Biaya lainnya (other
expense)

Termasuk ke dalam kelompok ini yaitu semua
biaya yang terjadi dan tidak ada kaitannya dengan
usaha normal perusahaan, misalnya biaya pajak
dan biaya bunga.

Program MYOB Accounting merupakan sebuah program yang dilakukan untuk

melakukan pengolahan data akuntansi sehingga dihasilkan informasi akuntansi

berupa laporan keuangan. Sebagaimana proses pengolahan data akuntansi pada

akuntansi secara manual (non komputerisasi), maka langkah awal setelah

penyusunan rekening pada program MYOB Accounting adalah pencatatan

transaksi ke dalam jurnal. Pada akuntansi secara manual dikenal beberapa macam

jurnal, yaitu jurnal umum, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal

penjualan, dan jurnal pembelian. Dalam program MYOB Accounting versi 10.5,

jurnal yang dibuat dalam pengolahan data akuntansi adalah jurnal umum, jurnal

penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, jurnal pembelian, dan

ditambah dengan jurnal persediaan.

1. Jurnal Umum (general journal)

Jurnal umum merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat semua

transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan yang tidak dapat dicatat ke

dalam jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal
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penerimaan kas, dan jurnal persediaan. Transaksi yang dicatat dalam jurnal

umum ini misalnya pengambilan pribadi, kas kecil dan penyusutan

peralatan kantor. Pencatatan ke dalam jurnal umum dengan MYOB

Accounting versi 10.5 dilakukan melalui command centre General Ledger

melalui sub button General Journal Entry.

2. Jurnal Pengeluaran Kas (cash disbursements journal)

Jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat transaksi–transaksi yang

berkaitan atau mempunyai pengaruh pada rekening cek perusahaan

(Sudarmanto, 2005: 218). Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang

digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran uang secara tunai yang

dilakukan oleh perusahaan, yang biasanya perusahaan melakukan

pembayaran tersebut dengan menggunakan cek. Pada MYOB Accounting

versi 10.5, pencatatan transaksi pada jurnal pengeluaran kas dilakukan

melalui sub button Write Cheques pada button Chequebook Button yang

terdapat pada Command Centre.

3. Jurnal Penerimaan Kas (cash receipts journal)

Jurnal penerimaan kas merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat

semua transaksi penerimaan uang secara tunai yang menyebabkan

bertambahnya kas perusahaan. Jurnal penerimaan kas digunakan untuk

mencatat transaksi–transaksi yang berkaitan dengan atau mempunyai

pengaruh terhadap rekening cek perusahaan, kecuali yang telah dicatat

melalui Command centre sales/purchases.

Transaksi penerimaan kas yang berkaitan dengan pelanggan seperti
penerimaan dari pelanggan atas faktur penjualan yang dicatat melalui
command centre sales dan juga pengembalian dana dari pemasok (refund)
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karena pembayaran yang lebih atas faktur tagihan pembelian (Bill) yang
dicatat melalui Command Centre Purchases tidak dapat dicatat melalui
jurnal penerimaan kas (Sudarmanto, 2005: 236).

Jurnal penerimaan kas ini mempunyai kaitan dengan penerimaan

pembayaran atau piutang dari pelanggan (customer). Dalam pengolahan

data akuntansi pada MYOB Accounting versi 10.5, dibuat pula suatu daftar

yang memuat data pelanggan (customer) yang akan diperlukan dalam

pencatatan transaksi pada jurnal penerimaan kas. Untuk mencatat transaksi

ke dalam jurnal penerimaan kas pada MYOB Accounting versi 10.5,

dilakukan melalui sub button Make a Deposit pada button Chequebook

yang terdapat pada Command Centre.

4. Jurnal Penjualan (sales journal)

Jurnal penjualan digunakan untuk mencatat transaksi penjualan yang

dilakukan perusahaan secara kredit. Pada MYOB Accounting versi 10.5

terdapat beberapa modul yang masing–masing mempunyai fungsi yang

berbeda, yaitu sebagai berikut.

a. Modul penjualan untuk barang (item).

b. Modul penjualan untuk jasa (service).

c. Penjualan profesional (professional).

d. Penjualan macam–macam (miscellaneous).

Sama halnya dengan jurnal penerimaan kas, pencatatan transaksi pada

jurnal penjualan ini juga berkaitan dengan daftar pelanggan (customer)

sehingga perlu dibuat daftar pelanggan yang dapat dilakukan melalui

button Card File pada Command Centre. Pencatatan transaksi penjualan

kredit ke dalam jurnal penjualan ini dilakukan melalui button Sales pada
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Command Centre. Transaksi penjualan barang dicatat melalui sub button

Sales, untuk penjualan jasa dicatat melalui sub button Service, penjualan

profesional dicatat melalui sub button Professional, sedangkan penjualan

macam–macam dicatat melalui sub button Miscellaneous.

5. Jurnal Pembelian (purchases journal)

Jurnal pembelian digunakan untuk mencatat transaksi pembelian secara

kredit yang dilakukan oleh perusahaan. Pada MYOB Accounting versi 10.5

terdapat beberapa modul pembelian yang masing–masing memiliki fungsi

yang berbeda, yaitu sebagai berikut.

a. Modul pembelian untuk barang (item).

b. Modul pembelian untuk jasa (service).

c. Modul pembelian profesional (professional).

d. Modul pembelian macam–macam (miscellaneous).

Pencatatan transaksi ke dalam jurnal pembelian pada MYOB Accounting

versi 10.5 ini berkaitan dengan daftar pemasok (vendor), yaitu kepada

pihak mana perusahaan melakukan pembelian tersebut, sehingga perlu

dibuat daftar pemasok yang dilakukan melalui button Card File pada

Command Centre. Pencatatan transaksi ke dalam jurnal pembelian ini

dilakukan melalui Command Centre melalui button Purchases. Untuk

pembelian barang, maka dicatat melalui sub button Item, pembelian jasa

dicatat melalui sub button Service, pembelian profesional dicatat melalui

sub button Professional, sedangkan pembelian macam–macam dicatat

melalui sub button Miscellaneous.
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6. Jurnal Persediaan (Inventory Journal)

Jurnal persediaan merupakan catatan yang berfungsi untuk memelihara

atau mengelola persediaan barang dagang yang dimiliki oleh perusahaan.

Beberapa hal terkait dengan pemeliharaan dan pengelolaan persediaan

barang dagang ini antara lain penyusunan daftar persediaan barang yang

dimiliki, penetapan harga, jenis persediaan, cara atau metode penghitungan

nilai persediaan, penyesuaian persediaan, dan transfer persediaan. Untuk

melakukan pencatatan transaksi pada jurnal persediaan ini, dapat

dilakukan melalui button Purchases yang terdapat pada Command Centre.

4. Pengaruh Penguasaan Pengantar Akuntansi, Akuntansi Keuangan
Menengah, dan Praktik Akuntansi terhadap Prestasi Belajar Komputer
Akuntansi

Mata kuliah Komputer Akuntansi merupakan mata kuliah yang bertujuan agar

mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan data

akuntansi untuk menyusun laporan keuangan melalui sistem komputerisasi

(Universitas Lampung, 2007: 73). Komputer Akuntansi merupakan mata kuliah

yang mempelajari pengerjaan siklus akuntansi, yang meliputi tahap pencatatan,

pengikhtisaran, dan pelaporan, dengan bantuan program komputer. Dalam

kegiatan pembelajaran mata kuliah Komputer Akuntansi, mahasiswa ditugasi

untuk mengerjakan proses pengolahan data transaksi akuntansi menjadi informasi

akuntansi dengan bantuan program komputer akuntansi. Adapun program

komputer akuntansi yang digunakan dalam pembelajaran mata kuliah Komputer

Akuntansi di Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan Universitas Lampung adalah program MYOB Accounting.
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Pembelajaran mata kuliah Komputer Akuntansi ini meliputi penyusunan daftar

nama dan nomor akun, pencatatan transaksi ke dalam jurnal, dan penyususnan

kartu-kartu yang diperlukan dalam pembukuan menggunakan MYOB Accounting.

Jurnal yang dibuat pada pembelajaran Komputer Akuntansi dengan program

MYOB Accounting meliputi jurnal umum, jurnal penerimaan kas, jurnal

pengeluaran kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan jurnal persediaan. Kartu-

kartu yang disusun adalah kartu pelanggan, kartu pemasok, kartu persediaan, dan

kartu atau data karyawan.

Setiap kegiatan pembelajaran, termasuk pembelajaran Komputer Akuntansi,

bertujuan agar terjadi peningkatan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan

perilaku pada diri peserta didik. Peningkatan pengetahuan, pemahaman,

keterampilan, dan perilaku peserta didik inilah yang merupakan prestasi belajar

peserta didik. Prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan dan keterampilan

yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes

atau nilai angka yang diberikan oleh guru (Tu’u, 2004: 75). Pencapaian prestasi

belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terdiri dari faktor yang berasal dari

luar (ekstern) maupun yang berasal dari dalam diri (intern) peserta didik. Faktor

ekstern berupa sarana, prasarana, dan lingkungan belajar, baik lingkungan

keluarga, sekolah, maupun masyarakat, sedangkan faktor intern antara lain

kondisi fisik, minat, motivasi, kemampuan, dan latar belakang pengetahuan yang

dimiliki peserta didik. Nasution (2008: 183) mengemukakan bahwa prestasi

belajar dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Kondisi intern yang terdiri atas penguasaan konsep-konsep dan aturan-
aturan yang merupakan prasyarat untuk memahami bahan pelajaran yang
baru atau memecahkan masalah.
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2. Kondisi ekstern mengenai hal-hal dalam situasi belajar yang dapat

dikontrol oleh pengajar.

Rohani (2004: 169—171) mengemukakan bahwa hal-hal yang mempengaruhi

prestasi belajar peserta didik adalah sebagai berikut.

1. Kemampuan peserta didik.
2. Minat, perhatian, dan motivasi belajar peserta didik.
3. Kebiasaan belajar, baik dari segi cara, waktu, keteraturan, suasana belajar,

dan lain-lain.
4. Pengetahuan awal dan prasyarat, yaitu bahan pelajaran sebelumnya atau

pengetahuan lain yang relevan dengan bahan pelajaran yang akan
diberikan, yang akan digunakan untuk mempelajari pelajaran yang akan
diberikan oleh guru.

5. Karakteristik peserta didik, yaitu karakter atau kepribadian yang dimilki
oleh peserta didik.

Berdasarkan pendapat Nasution dan Rohani di atas, di antara faktor-faktor yang

berpengaruh terhadap prestasi belajar peserta didik adalah penguasaan terhadap

pelajaran sebelumnya yang relevan dengan apa yang dipelajari berikutnya.

Dengan penguasaan terhadap pelajaran sebelumnya akan memudahkan peserta

didik untuk memahami pengetahuan yang baru. Hal ini diperkuat dengan pendapat

Abdurrahman (2003: 12) bahwa “Kesulitan belajar yang berhubungan dengan

perkembangan seseorang tampak sebagai kesulitan belajar yang disebabkan tidak

dikuasainya keterampilan prasyarat (prerequisite skills) yaitu keterampilan yang

harus dikuasi lebih dahulu agar dapat menguasai bentuk keterampilan lainnya”.

Lebih lanjut Abdurrahman mengemukakan “Untuk mencapai prestasi akademik

yang memuaskan seorang anak memerlukan penguasaan keterampilan prasyarat.

Anak yang memperoleh prestasi belajar yang rendah dikarenakan kurang

menguasai keterampilan prasyarat”.
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Dengan demikian, untuk dapat memahami suatu pengetahuan diperlukan

pengetahuan prasyarat. Pengetahuan prasyarat yaitu pengetahuan yang harus

terlebih dahulu dimiliki oleh peserta didik untuk memahami pengetahuan yang

lainnya. Dengan penguasaan kemampuan prasyarat suatu pelajaran, peserta didik

akan lebih mudah memahami pelajaran tersebut sehingga peserta didik akan

memperoleh prestasi belajar yang baik atau memuaskan. Pencapaian prestasi

belajar Komputer Akuntansi juga memerlukan atau dipengaruhi oleh penguasaan

mata kuliah-mata kuliah yang berkaitan dengan mata kuliah Komputer Akuntansi.

Mata kuliah-mata kuliah tersebut adalah mata kuliah-mata kuliah mengenai

akuntansi. Hal ini karena mata kuliah Komputer Akuntansi mempelajari

pengerjaan siklus akuntansi dengan bantuan program komputer, sehingga

diperlukan pemahaman mengenai bagaimana pengerjaan siklus akuntansi secara

manual, yang dipelajari dalam mata kuliah-mata kuliah mengenai akuntansi.

Dalam penelitian ini, penguasaan mata kuliah-mata kuliah mengenai akuntansi

tersebut dibatasi kepada penguasaan terhadap mata kuliah Pengantar Akuntansi,

Akuntansi Keuangan Menengah, dan Praktik Akuntansi.

Pengantar Akuntansi merupakan mata kuliah yang mempelajari konsep–konsep

esensial tentang prinsip–prinsip, tujuan, ruang lingkup, cara–cara pendekatan

sistem, dan pembuatan laporan keuangan dalam pengetahuan dasar akuntansi.

Cakupan materi perkuliahan Pengantar Akuntansi ini meliputi konsep dasar

akuntansi, siklus akuntansi, prosedur dan teknik pencatatan transaksi, dan

penyusunan laporan keuangan untuk perusahaan jasa dan dagang.

Akuntansi Keuangan Menengah merupakan mata kuliah yang bertujuan agar
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mahasiswa memiliki kemampuan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang

konsep–konsep dan prinsip–prinsip akuntansi berupa teknis pembukuan transaksi

finansial, cara mengklasifikasikannya menjadi laporan keuangan untuk

perusahaan jasa pergadangan dan industri serta memiliki pemahaman dan

keterampilan menilai pos – pos dalam neraca. Cakupan materi perkuliahan

meliputi penyesuaian catatan akuntansi, konsep dasar kas (kas kecil), akuntansi

aktiva tetap, piutang, persediaan, investasi jangka pendek dan jangka panjang

berupa saham dan obligasi.

Mata kuliah Praktik Akuntansi memberikan simulasi kepada mahasiswa untuk

melakukan proses siklus akuntansi. Cakupan materi perkuliahan meliputi

pembuatan laporan keuangan berdasarkan pengalaman simulasi masalah akuntansi

berdasarkan topik–topik yang dipilih. Mahasiswa melakukan simulasi pencatatan

transaksi ke dalam jurnal umum, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas,

jurnal pembelian, dan jurnal penjualan berdasarkan bukti–bukti transaksi berikut.

a. Faktur penjualan.

b. Faktur pembelian.

c. Perintah pengeluaran cek.

d. Laporan penyelesaian reparasi.

e. Bukti penerimaan kas.

f. Catatan kas mingguan.

g. Memo pemilik modal/perusahaan.

h. Memo kredit.

i. Memo debit.



51
Setelah tahap pencatatan, kemudian dilanjutkan dengan tahap pengikhtisaran dan

penyusunan laporan keuangan, yaitu posting ke buku besar, buku pembantu,

pembuatan neraca saldo, penyesuaian pembukuan, penyusunan neraca lajur,

penyusunan laporan keuangan, penyusunan daftar utang, daftar piutang, jurnal

penyesuaian, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penguasaan Pengantar

Akuntansi, Akuntansi Keuangan Menengah, dan Praktik Akuntansi sangat

diperlukan untuk dapat memahami Komputer Akuntansi. Dengan demikian,

penguasaan Pengantar Akuntansi, Akuntansi Keuangan Menengah, dan Praktik

Akuntansi berpengaruh terhadap prestasi belajar mata kuliah Komputer

Akuntansi.

B. Penelitian yang Relevan

Untuk memperkuat teori yang telah dikemukakan dalam kajian pustaka, berikut

adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Tabel 4. Penelitian yang relevan

No Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian
1. Afa

Kholivia
Pengaruh Prestasi
Belajar Akuntansi
Dasar dan Dasar
Komputer Terhadap
Prestasi Belajar
Komputer Akuntansi
MYOB dengan
Motivasi Berprestasi
Sebagai Variabel
Moderating Pada
Siswa Kelas XI SMK
Negeri 1 Kudus
Tahun Ajaran
2009/2010.

Hasil penelitian diperoleh prestasi belajar
akuntansi dasar,prestasi belajar dasar
komputer dan motivasi berprestasi
dibuktikan dari uji F dan t berpengaruh
signifikan di bawah 0,05. Hasil motivasi
berprestasi sebagai variabel moderating
membuktikan bahwa prestasi belajar
akuntansi dasar yang dimoderasi motivasi
berprestasi dan prestasi belajar dasar
komputer dimoderasi motivasi berprestasi
tidak terbukti sebagai variabel moderating
karena tingkat signifikannya di atas 0,05.
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Tabel 4. (lanjutan)

No Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian
2. Muhammad

Zaki
Pengaruh strategi
metakognitif melalui
pemahaman awal
terhadap hasil
ketuntasan belajar
ekonomi siswa kelas
X MAN Pemalang

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh
rata-rata ketuntasan belajar pada
kelompok eksperimen sebesar 7,13
sedangkan pada kelompok kontrol sebesar
6,08. Melalui uji t diperoleh thitung =
4,449 > t¬tabel (1,66) yang berarti ada
perbedaan yang signfikan tingkat
ketuntasan hasil belajar antara siswa yang
mengikuti pembelajaran dengan strategi
metakognitif melalui pemahaman awal
dengan siswa yang mengikuti
pembelajaran tanpa strategi metakognitif
melalui pemahaman awal.

3. M. Harti
Ariandini

Pengaruh Prestasi
Matematika dan Cara
Belajar Siswa
terhadap Prestasi
Belajar Akuntansi
Siswa Kelas II
Semester Ganjil
SMA Pangudi Luhur
Bandar Lampung
Tahun Pelajaran
2005/2006

Hasil penelitian diperoleh thitung > ttabel

untuk hipotesis pertama yaitu 3,21 > 1,66
yang berarti ada pengaruh prestasi
Matematika terhadap prestasi belajar
akuntansi siswa, thitung > ttabel untuk
hipotesis kedua yaitu 2,00 > 1,66 yang
berarti ada pengaruh cara belajar siswa
terhadap prestasi belajar akuntansi siswa
dan rhitung > rtabel untuk hipotesis ketiga
yaitu 0,93 > 0,207 yang berarti terdapat
hubungan yang positif antara prestasi
Matematika dan cara belajar siswa dengan
prestasi belajar akuntansi siswa.

4. Sri Hartati Hubungan Tingkat
Pemahaman Konsep
Dasar Geografi
dengan Prestasi
Belajar Sistem
Informasi Geografi
(SIG) pada Semester
Ganjil di Program
Studi Pendidikan
Geografi Fakultas
Keguruan dan Ilmu
Pendidikan
Universitas Lampung
Tahun 2003 (Studi
Kasus Mahasiswa
Angkatan 2000)

Dari hasil analisis tabulasi silang
diperoleh hasil penelitian bahwa ada
hubungan yang positif antara tingkat
pemahaman konsep dasar Geografi
dengan prestasi belajar Sistem Informasi
Geografis (SIG) mahasiswa Program
Studi Pendidikan Geografi Jurusan
Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan Unversitas Lampung
tahun ajaran 2003 / 2004
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Tabel 4. (lanjutan)

No Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian
5. Erni Yunita Pengaruh

Penguasaan
Pengantar Akuntansi
dan Motivasi Belajar
Terhadap Prestasi
Belajar Akuntansi
Keuangan Menengah
I Mahasiswa
Pendidikan Ekonomi
Angkatan 2006
Universitas Lampung

Hasil penelitian diperoleh nilai konstanta
X1 sebesar 31,216 untuk hipotesis pertama
yang berarti ada pengaruh Penguasaan
Akuntansi terhadap prestasi belajar
Akuntansi Keuangan Menengah I. Untuk
hipotesis kedua diperoleh nilai konstanta
X2 sebesar 36,625 yang berarti ada
pengaruh motivasi belajar terhadap
prestasi belajar Akuntansi Keuangan
Menengah I. Adapun untuk hipotesis
ketiga diperoleh hasil ada pengaruh
penguasaan Pengantar Akuntansi dan
motivasi belajar terhadap prestasi belajar
Akuntansi Keuangan Menengah I yang
dibuktikan dengan nilai R=0,683.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang tercantum dalam Tabel 4, dapat

diketahui bahwa pengetahuan yang telah dikuasai sebelumnya untuk mempelajari

pengetahuan yang baru, berpengaruh terhadap prestasi belajar. Penelitian tersebut

juga memberikan kesimpulan bahwa prestasi belajar komputer akuntansi

dipengaruhi oleh penguasaan terhadap dasar-dasar akuntansi.

C. Kerangka Pikir

Prestasi belajar merupakan pencapaian yang berhasil diraih oleh peserta didik

setelah mengalami proses pembelajaran. Pencapaian itu berupa peningkatan dalam

pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan terhadap apa yang telah dipelajari

serta perubahan yang positif pada perilaku peserta didik. Prestasi belajar dinilai

melalui tes dan dinyatakan dalam bentuk angka yang tertera pada raport atau

Kartu Hasil Studi. Pencapaian prestasi belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor di

antaranya faktor lingkungan, faktor jasmaniah, serta faktor psikologis yang berupa

minat, motivasi belajar peserta didik, dan kemampuan peserta didik. Faktor lain
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yang juga mempengaruhi pencapaian prestasi belajar yang dapat diraih peserta

didik adalah pengetahuan awal dan prasyarat, yaitu bahan pelajaran sebelumnya

atau pengetahuan lain yang relevan dengan pelajaran yang akan dipelajari.

Berdasarkan hal tersebut, didukung dengan teori serta penelitian yang relevan,

maka penulis menduga bahwa penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan

yang telah dipelajari sebelumnya untuk dapat memahami pengetahuan lainnya

mempunyai pengaruh terhadap prestasi belajar peserta didik. Menurut dugaan

penulis, prestasi belajar mata kuliah Komputer Akuntansi akan dipengaruhi oleh

penguasaan terhadap mata kulaih–mata kuliah yang mempelajari akuntansi, yang

dalam penelitian ini dibatasi kepada Pengantar Akuntansi, Akuntansi Keuangan

Menengah, dan Praktek Akuntansi. Dalam penelitian ini Prestasi Belajar

Komputer Akuntansi merupakan variabel terikat (variabel Y) dengan variabel

bebasnya adalah penguasaan Pengantar Akuntansi (X1), penguasaan Akuntansi

Keuangan Menengah (X2), penguasaan Praktek Akuntansi (X2). Hal ini dapat

digambarkan melalui Bagan Kerangka Pikir berikut.

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir.

Penguasaan Praktik Akuntansi
(X3)

Penguasaan Akuntansi
Keuangan Menengah

(X2)

Prestasi
belajar

Komputer
Akuntansi

(Y)

Penguasaan
Pengantar Akuntansi

(X1)
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D. Hipotesis

Hipotesis penelitian diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara

terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Ada pengaruh penguasaan Pengantar Akuntansi terhadap prestasi belajar

Komputer Akuntansi mahasiswa Pendidikan Ekonomi jurusan Pendidikan

Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lampung.

2. Ada  pengaruh penguasaan Akuntansi Keuangan Menengah terhadap

prestasi belajar Komputer Akuntansi mahasiswa Pendidikan Ekonomi

jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan Universitas Lampung.

3. Ada  pengaruh penguasaan Praktik Akuntansi terhadap prestasi belajar

Komputer Akuntansi mahasiswa Pendidikan Ekonomi jurusan Pendidikan

Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lampung.

4. Ada  pengaruh penguasaan Pengantar Akuntansi, penguasaan Akuntansi

Keuangan Menengah, dan penguasaan Praktik Akuntansi terhadap prestasi

belajar Komputer Akuntansi mahasiswa Pendidikan Ekonomi jurusan

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan Universitas Lampung.


