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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A.   Latar Belakang 
 

Akuntansi merupakan mata pelajaran yang wajib dikuasai oleh 

siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Dengan kata lain, mata 

pelajaran ini wajib dipelajari oleh siswa Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK). Tujuan pembelajaran akuntansi dengan menggunakan sistem 

aplikasi Akuntansi UKM merupakan solusi bagus diera globalisasi yang 

berkembang  pesat  dan  juga  menambah  minat  siswa  serta  lebih  efektif 

untuk  belajar  akuntansi.  Ditambah  lagi  kurikulum  2013  dari  tahun  ke 

tahun selalu mengalami penyempurnaan. 

Dari tahun ke tahun kurikulum 2013 selalu mengalami 

penyempurnaan, terakhir kurikulum 2013 tahun 2018 yang terbaru. 

Penyempurnaan kurikulum 2013 tahun 2018 ini bertujuan untuk 

mempersiapkan siswa di Indonesia supaya lebih bisa bersaing dengan 

negara lain dan juga agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi 

warga negara yang memiliki akhlakul karimah, produktif, kreatif, inovatif, 

dan berpikir kritis dalam menghadapi suatu masalah serta mampu 

berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun 

bernegara. Berlakunya kurikulum 2013 menuntut para siswa menggunakan 

teknologi yang sudah disediakan oleh pihak sekolah untuk bisa bersaing 

untuk menghadapi pasar global (MEA) setelah lulus nantinya. 

Laporan keuangan adalah informasi yang sangat penting dalam 

suatu mata pelajaran ekonomi akuntansi. Laporan keuangan disajikan 

secara periodik untuk mengetahui kinerja suatu perusahaan. Hal tersebut 

selaras dengan yang dikatakan oleh Raharjaputra (2011: 194), “laporan 

keuangan   merupakan   alat   yang   sangat   penting   untuk   memperoleh 

informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil yang telah dicapai 

oleh perusahaan yang bersangkutan”. Keakuratan suatu laporan keuangan 

sangat dibutuhkan untuk pengambilan keputusan dan pengendalian pada
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perusahaan.  Laporan  keuangan  dibuat  berdasarkan  transaksi-transaksi 

yang terjadi di perusahaan selama periode tertentu. Transaksi-transaksi 

tersebut dicatat secara runtut berdasarkan waktu terjadinya transaksi. 

Sehingga  akan  menghasilkan  laporan  keuangan  yang  sesuai  dengan 

kondisi yang sebenarnya terjadi di perusahaan. Menurut Hanafi, Mamduh 

dan Halim (2014: 12), “secara umum ada tiga bentuk laporan keuangan 

yang pokok yang dihasilkan oleh suatu perusahaan yaitu neraca, laporan 

laba-rugi, dan laporan aliran kas”. 

Perkembangan   teknologi   informasi   dan   komunikasi   saat   ini 

semakin pesat. Hal tersebut memudahkan untuk melakukan segala hal. 

Terutama dalam mengakses dan mengelola informasi, termasuk laporan 

keuangan. Dengan perkembangan teknologi saat ini banyak dilakukan 

pengembangan dalam menciptakan alat bantu dalam menjalankan aktifitas 

perusahaan.  Dengan  perkembangan  zaman  yang  diikuti  oleh 

perkembangan teknologi aktifitas perusahaan dapat dilakukan dengan 

mudah. Contohnya para online shop dengan menggunakan  smartphone 

dapat melayani pembeli tanpa harus bertemu secara langsung. Smartphone 

adalah telepon pintar yang kegunaanya tidak sebatas telepon, sms, game, 

online shop dan kamera saja, namun juga dapat dimanfaatkan lebih dari itu 

karena  saat  ini  sudah  banyak  pengembangan-pengembangan  aplikasi 

untuk memudahkan pengguna smartphone dalam berbagai kegiatan. 

Dengan adanya teknologi smartphone android akan membuat pengguna 

semakin dimudahkan dengan beragam aplikasi yang dikembangkan oleh 

para pengembang. Dengan menggunakan aplikasi Akuntansi UKM bisa 

memudahkan siswa untuk lebih cepat dan akurat dalam membuat laporan 

keuangan.   maka penelitian ini difokuskan pada pengembangan aplikasi 

laporan keuangan berbasis android untuk siswa kelas XI SMK. Materi 

yang disajikan dibatas i pada pembuatan laporan keuangan, mulai dari 

penjurnalan, posting buku besar hingga menjadi laporan keuangan yang 

berupa laporan laba rugi, perubahan ekuitas, dan neraca.
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Dikutip dari kominfo lembaga riset digital marketing Emarketer 

memperkirakan pada tahun 2018 jumlah pengguna aktif smartphone di 

Indonesia lebih dari 100 juta orang.    Berdasarkan data tersebut 

menandakan  bahwa  Indonesia  telah  mengalami  perkembangan  yang 

sangat pesat dalam bidang teknologi mobile. Peningkatan penggunaan 

teknologi mobile terjadi karena   hampir semua bidang memanfaatkan 

teknologi informasi tersebut. Dengan adanya smartphone dalam proses 

pembelajaran disekolah sangat diperlukan dalam menambah hasil belajar 

siswa disekolah khususnya dalam mata pelajaran akuntansi, dibandingkan 

tanpa menggunakan media sebagai alat untuk pembelajaran. 

Adapun keunggulan dalam menggunakan smartphone pada saat 

mengerjakan soal akuntansi. Selain menambah hasil belajar siswa dengan 

menggunakan  smartphone siswa juga  lebih  simple dalam  mengerjakan 

soal, tidak usah susah payah merobek kertas maupun menghapus memakai 

tipe-x  atau  penghapus  saat  terjadi  kesalahan  dalam  mengentry  akun 

maupun nominal, dengan adanya smartphone berbasis android siswa lebih 

dimudahkan dalam menghadapi soal dan melatih para siswa untuk 

menghadapi Ujian Nasional yang sekarang ini berbasis komputer. 

Sedangkan kelemahan pembelajaran akuntansi menggunakan smartphone 

berbasis andoid yaitu siswa seringkali menyalahgunakan untuk bermain 

game, mengakses media sosial, dan memudahkan siswa dalam melakukan 

kecurangan pada saat guru sudah memberikan soal. 

Berdasarkan   berbagai   permasalahan   di   atas   peneliti   hendak 

membuat sebuah penelitian yang berjudul “Pengembangan Media 

Pembelajaran Aplikasi “Akuntansi UKM” Berbasis Android Sebagai 

Penyusunan Laporan Keuangan untuk menambah Hasil   Belajar Siswa”. 

Penelitian  ini  bertujuan  agar  pemanfaatan  smartphone  lebih  optimal. 

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu para siswa dalam 

pembuatan laporan keuangan lebih cepat dan akurat.



  

4 

 

 
 
 
 
 

 

B.   Identifikasi Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah diuraikan tersebut, 

maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1.   Siswa  masih  kesulitan  untuk  memahami  materi  yang  disajikan 

dalam Buku pendamping, sehingga siswa membutuhkan bahan ajar 

lain yang lebih mudah dipahami. 

2.   Siswa saat ini sudah banyak yang menggunakan smartphone untuk 

alat komunikasi namun belum memanfaatkan alat tersebut sebagai 

alat bantu dalam membuat laporan keuangan. 

 
 

C.   Pembatasan Masalah 
 

Berdasarkan identifikasi masalah mengenai kesulitan yang dialami 

siswa dalam mempelajari laporan keuangan dan juga belum adanya 

teknologi membuat siswa timbul kebosanan dan kurangnya minat untuk 

belajar  akuntansi,  maka  penelitian  ini  dibatasi  pada  pengembangan 

aplikasi android Akuntansi UKM untuk membantu dalam belajar laporan 

keuangan tersebut. 

 
 

D.   Rumusan Masalah 
 

1. Bagaimana  tahapan  dan  penilaian  dalam  pengembangan  aplikasi 

penyusunan laporan keuangan berbasis android untuk siswa ? 

2. Apakah   dengan   menggunakan   aplikasi   Akuntansi   Ukm   dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa ? 

 
 

E.   Tujuan Penelitian 
 

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 
 

1.   Mengetahui tingkat kepraktisan menggunakan aplikasi “Akuntansi 
 

UKM” berbasis Android untuk siswa kelas XI SMK 
 

2.   Mengetahui hasil belajar siswa serta keakuratan aplikasi “Akuntansi 
 

UKM” berbasis andorid untuk siswa kelas XI SMK
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F.   Manfaat Penelitian 
 

Pengembangan Media Pembelajaran Aplikasi “Akuntansi UKM” 

Berbasis Android Sebagai Penyusunan Laporan Keuangan untuk 

menambah Minat Belajar Siswa SMK kelas XI ini mempunyai manfaat 

sebagai berikut  

1.   Bagi Siswa 
 

Dengan bantuan aplikasi ini siswa diharapkan dapat : 
 

a.   Menambah prestasi belajar ekonomi akuntansi 
 

b. Memanfaatkan aplikasi ini sebagai salah satu tekhnologi 

dikurikulum 2013 untuk alat bantu membuat laporan keuangan 

agar dapat lebih memahami pentingnya laporan keuangan 

akuntansi 

2.   Bagi Guru 
 

Guru dapat menggunakan aplikasi Akuntansi UKM ini sebagai 

sarana alat bantu untuk mengajar siswa agar tidak membosankan 

saat mengajar dan juga siswa antusias dalam belajar akuntansi 

ekonomi. 

3.   Bagi Peneliti 
 

Menambah wawasan peneliti untuk mengembangkan berbagai 

macam aplikasi lain untuk dikembangkan dimata pelajaran ekonomi 

lainnya. 

4.   Bagi Universitas 
 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk 

menambah referensi bacaan dan kajian ilmu khususnya para 

mahasiswa program studi pendidikan akuntansi dan mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Surakarta.
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G.  Asumsi Pengembangan 
 

Asumsi pengembangan aplikasi laporan keuangan berbasis android ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Siswa memiliki smartphone yang menggunakan sistem operasi 

Android sehingga dapat digunakan dalam pembuatan laporan 

keuangan. 

2.   Media akuntansi merupakan alternatif yang dapat digunakan secara 

mandiri oleh Siswa dalam pembuatan laporan keuangan. 

3.   Verifikator  memiliki  pandangan  yang  sama  mengenai  kriteria 

kualitas atau kelayakan aplikasi akuntansi yang baik. Verifikator 

dalam penelitian ini adalah ahli media dan ahli materi. 

4.   Siswa sudah menguasai/memahami akuntansi perusahaan jasa. 


