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PENGANTAR REDAKSI
 

Bismillahirrahmanirrahim 
Assalamua'alaikum Wr.Wb. 

Puji syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah 8WT yang selalu 
memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita, begitu juga 
shalawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad 
SAW. 

Berkat Ridho-Nya Program 8tudi Akuntansi dapat secara rutin 
menerbitkan jurnal "Kajian Akuntansi" yang mengupas berbagai 
hal seputar akuntansi baik konsep maupun aplikasi. 

Kajian Akuntansi ini lahir sebagai sarana komunikasi i1mu 
pengetahuan khususnya bidang akuntansi dan merupakan salah 
satu bentuk eksistensi Program 8tudi Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Unisba dalarn melaksanakan Tridharma Perguruan 
Tinggi. 

Pada edisi kali ini kami sampaikan kepada para pembaca lima 
artikel yang cukup beragam topiknya. Ada pembahasan yang 
berkaitan dengan penerapan Manajemen Risiko Kredit untuk 
Meningkatkan Profitabilitas Bank, Panqaruh Tingkat Kepuasan 
Mahasiswa terhadap Indeks Prestasi Kumulatif, Analisis 
Implementasi Pengendalian Intern dan lain-lain 

Kami menyadari banyak kekurangan dalam penerbitan jurnal 
kami kali ini, olah karena itu saran dan kritik yang sifatnya 
membangun sangat kami harapkan. Terakhir semoga dengan 
terbitnya jurnal ini dapat memicu semangat seluruh stat pengajar 
program studi akuntansi untuk berkarya. 

Wassalamu'alaikum Wr.Wb 
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PENGGUNAAN PROGRAM EXCEL UNTUK
 
MENINGKATKAN KUALITAS PROSES BELAJAR
 

MENGAJAR PADA MATA KULIAH
 
PENGANTAR AKUNTANSI
 

Nunung Nurhayali, Kania Nurcholisah,Nurhayati 
Abstrak 

Mara kuliah pengantar Akuntansi adalah mata kuliah yang 
diberikan kepada mahasiswa baru yang masuk diprogram studi 
akuntansi, disamping itu mala kuliah akuntansi juga merupakan 
disiplin ilmu akuntansi yang memiliki dimensi leoritik konseptual 
dan dimensi terapan. Keahlian dalam bidang akuruansi yang 
menunrur penguasaan teori yang berlaku dan kemampuan 
mengaplikasikan dalam praktik baik secara manual atau seeara 
komputerisasi. Selain itu juga, perkembangan bidang akuntansi 
sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi infonnasi. Oleh 
karena itu, tuntutan keahlian praktik secara komputerisasi 
merupakan sesuaru yang tidak dapat ditawar lagi bagl keahlian 
lulusan dari program studi akuntansi, perlu adanya penggunaan 
metode perkuliahan yang mengintegrasikan teknologi informasi 
khususnya diperkenalkan pada mahasiswa semester awal dalam 
proses perkuliahan mata kuliah Pengantar Akuntansi 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
Eksperimen (Ekspertmental Method) Untuk mendukung 
pelaksanaan eksperimen, menggunakan dua kelompok yang 
diperbandingkan.Kelornpok pertama sebagai kelompok "kontrol " 
dan kelompok kedua sebagai kelompok eksperimen 

Berdasarkan hasil dalam Indikator kinerja dapat dilihal 
bahwa nilai ujian tengah semester, dan ujian akhir semester yang 
dicapai oleh mahasiswa yang rnenerima metoda pembelajaran 
Pengantar Akuntansi I dengan menggunakan program excel lebih 
tinggi daripada yang dieapai oleh mahasiswa yang menerima metoda 
pembelajaran Pengantar Akuntansi tanpa menggunakan program 
excel. Artinya, metoda pernbelajaran mala kuliah Pengantar 
Akuntansi I dengan menggunakan program excel temyata mampu 
meningkatkan pemahaman dan pcnguasaan mahasiswa akan materi 
mata kuliah Pengantar Akuntansi I. 
Kala Kunes. Program Excel dan Kualitas Proses Belajar Mengajar 
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I. PENDAHUI.UAN 

1.1 Latar Belakang 

Mata kuliah pengantar Akuntansi 1 adalah rnata kuliah yang 

diberikan kepada mahasiswa bam yang masuk diprogram studi 

akuntansi, disamping iru mata kuliah akuntansi juga merupakan 

disiphn ilmu akuntansi yang memiliki dimensi teoritik konseprual 

dan dimensi terapan. Keahlian dalam bidang akuntansi yang 

menuntut penguasaan teori yang berlaku dan kcrnampuan 

mengaplikasikan dalam praktik baik secara manual atau secara 

komputerisasi. Selain itu juga, perkembangan bidang akuntansi 

sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Oleh 

karena itu, tuntutan keahlian praktik secara komputerisasi 

merupakan sesuatu yang tidak dapat ditawar lagi bagi keahlian 

lulusan dari program studi akuntansi. 

Akan tetapi hal ini tarnpaknya sedikit bertentangan dengan 

realitas Iulusan Program Studi Akuntansi pada umumnya. 

Berdasarkan hasil {racer study yang dilakukan oleh Program Studi 

Akuntansi Fakuhas Ekonomi Universitas Islam Bandung, terdapat 

keluhan dari beberapa Perusabaan dan Kantor Akuntan Publik di 

Bandung, bahwa salah setu kelemahan dari lulusan program studi 

Akuntansi adalah dalam hal penguasaan Penggunaan Teknologi 

yang berkaitan dengan Akuntansi yang menggunakan software 

minimal excell. Kenyataan ini memperkuat pendapat dan pengguna 

lulusan akuntansi lainnya yang menyatakan bahwa saar ini lulusan 

akuntansi masih belum siap bekerja. Mereka masih perlu proses 

adaptasi dan pembimbingan dalarn bekerja. Padahal, mayoritas dunia 
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usaha menghendaki lulusan yang siap pakai. bisa membuat Iaporan 

keuangan berbasis komputer untuk menghemat biaya 

pengembangan sumber daya manusia. 

Adanya kesenjangan antara harapan pemakai lulusan 

Program Stud! Akuntansi dengan kondisi dan kompetensi lulusan 

yang ada di program studi Akuntansi Unisba sekarang ini antara 

Jain disebabkan belum optimalnya penyelenggaraan proses 

pembelajaran melalui aktivitas praktikum secara memadai 

khususnya yang berkaitan dengan penggunaan program Excel 

Padahal. penguasaan teori sekaligus kemampuan praktik 

membutuhkan strategi pembelajaran yang mcngkombinasikan antara 

kandungan teori dan praktikum. Selain itu, proses pembelajaran 

masih belum optimal dalam rnengaitkan secara Iangsung antara teori 

dengan durua kerja sehingga mahasiswa pun belum dapat 

memperoleh gambaran dalam mengelola hasil perkuliahannya agar 

terkait dengan dnnia kerja. Dengan demikian, pengelolaan proses 

pembelajaran di Program Studi Akuntansi perlu mengedepankan 

aspek teori yang berjalan seiring dengan aspek praktik yang ada 

dilaboratorium khususnya yang berkaitan dengan penggunaan 

program Excel. Karena saar ini, banyak perusahaan telah beralih 

dalam pengerjaan akuntansinya dan sistcrn manual ke sistem 

akuntansi yang terkomputerisasi. Sedangkan kenyataan yang ada 

dilapangan metode pembelajaran mata kuJiah Pengantar I selama ini 

deprogram studi akuntansi Unisba masih menggunakan metode yang 

berpusat pada dosen. Doscn melakukan proses belajar mengajar 

secara tutorial. Selain ito, proses perkuliahan masih melakukan 

proses akuntansi yang manual. Metode ini mempunyai kelemahan 
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karena rnahasiswa menjadi tidak memaharni proses akuntasi yang 

menggunakan komputer. Penguasaan pengelolaan data akuntansi 

menggunakan kcmputer merupakan suatu kemampuan yang wajib 

dirniliki oleh Iulusan akuntansi untuk bersaing di bursa kerja. Atau 

dengan kara lain, kemampuan penguasaan komputer dalam 

mengolah data akuntansi merupakan prasyarat bagi lulusan 

akuntansi untuk mencari kerja. Jika seorang lulusan akuntansi tidak 

menguasai penggunaan kcmputer dalam proses akuntansi maka dia 

akan kesulitan memperoleh pekerjaan. 

1.2.	 Rumusan Masalah 

Berdasarkan urai an latar belakang di atas rnaka perumusan 

masalahnya adalah: 

I.	 Bagaimana penerapan program excel dapat rnemngkatkan 

kemampuan mahasiswa terhadap pemaharnan pengantar 

akuntansi 

2.	 Apakah terdapat perbedaan nilai UTS dan UAS antara 

mahasiswa yang memperoleh laboratorium program Excel 

(Treatment group) dengan yang tidek memperoleh pelatihan 

Excel (Control Group) 

1.3	 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini 

Untuk mengetahui bagaimana pelatihan program Excel dapat 

meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memahami Mata 

Kuiiah Pengantar Akuntansi 

2.	 Apakah terdapat perbedaan nilai UTS dan UAS antara 

mahasiswa yang menenma pelatihan program excel 
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{Eksperiment Group) dengan mahasiswa tidak memperoleh 

pelatihan excel (Control Group) 

II. KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Microsoft Excel 

Perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih 

dewasa ini telah mendorong semakin majunya teknologi komputer. 

Dunia usahapun dituntut untuk selalu adaptif terhadap perubahan 

yang terjadi, dengan terus melakukan perbaikan alas strategi dan 

operasi perusahaan agar tetap bertahan dafam kompetensi yang 

semakin ketar. Salah satu unsur strategis bagi organisasi bisnis 

adalah olah data Setiap perusahaan harus dapat melakukan olah data 

keuangan secara rcpar , cepat dan akurat guna menunjang 

pengambiian keputusan bisnis perusahaan. 

Dampak kemajuan teknologi informasi (komputer dan 

perangkat lunak) secara signifikan telah mempengaruhi praktik 

akuntansi dan keuangan. Terjadi pergeseran yang signifikan dalam 

olah data akuntansi, yaitu sistem akuntansi yang bersifat manual kc 

sistem akuntansi yang bersifat komputerisasi. Dcngan demikian 

dunia usaha akhirnya tidak hanya membutuhkan tenaga terampil 

yang memahami konsep dasar akuntansi saja melainkan juga 

penguasaan alas alat bantu komputer, yang biasanya selalu tersedia 

dalam komputer dalam membantu pengerjaan akuntansi adalah 

microsoft excel 

Microsoft Excel merupakan salah satu program spreadsheet 

terpopuler dan rcrcanggih saar ini. Excel banyak berperan dalam 

pengelolaan informasi, khususnya data vang berbentuk angka untuk 
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perhi tungan . Berkembang pesatnya teknolo gi in forrnasi. Khususnya 

komputer. dan sernakin berkembangnya manajemen kcuangan, 

rncnuntu t ada nya pengolahan data yang sernakin cepat. Penggunaan 

kom puter telah me njad i keharusan. Berbagai fungsi da n fasilitas 

yang d im iliki Excel memungkinkan untu k ola h data dal am berbaga i 

kasus, bnik da lam perusahaan dagang, jasa, maupun perusahaan 

Indu stri. (A . Deanta: 2006:2) 

2.2.Prinsi p Dasar Akunta nsi 

Pr insip dasar akuntansi merupakan suatu pedom an bertindak 

da n	 bisa berubah dari waktu ke waktu. Hal ini disebabk an karena 

akuntansi lebih merupakan suatu seni daripada suatu ilmu (.wins) , 

sehingga ptj nsi p-pri nsip yang ada tidak merupakan hokum yang 

mutlak sebagai mana yang dijumpai da lam ilmu pasti. Prinsip 

prU1SIp yang berlaku menuru t lkatan Akuntansi Indonesia (l AI) 

adal ah: 

a.	 Entitas Ak untansi (Accounting Entity) 

Ko nscp entitas merupakan konsep yang pa ling mendasar dalam 

akuntansi. Dalam ko nsep ini pelaksanaan akuntansi menganut 

kon scp kesa tuan usaha . Kesatuan usaha akuntansi merupakan 

suatu o rganis as i atau bagian da ri organisasi yang berdi ri sendiri. 

terpi sah dari o rganisasi lain atau ind ividu lain . Ditinjau dan segi 

akun tansi antara kesa tuan usaha yang satu dengan kesatuan 

usaha yang lain maupun dengan pemiliknya terdapat garis 

pemi sah yang rcgas. Ko nsep ini penting artinya dalam mcnilai 

keadaan keuangan dan hasi l usaha yang dicapa i suatu o rganisas i 

atau bag ian dari organisas i. 
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b. Berkesinam bungan «(j oillg Concan). Perusa haan diasumsikan 

tidak bcrhenti di satu penode saj a melainkan akan teru s 

ber kelanjutan 

c. Periode Aku uta nsi (Accoun ting Period ) Pada umurnnya suatu 

pe riode akuntansi tcrdi ri dan 12 bulan atau satu ta hun 

d . Objectivu as. Cat atan Ja n laporan akuntansi d idasarkan pada 

data ya ng bias di percuya sebagai laporan yang menyaji ka n 

informasi yang tepat dan berguna. Data tersebu t ada lah data 

yang bias diverifikasi atau dipe riksa kebenaran nya secara 

independen . 

c . Pcnguk uran dalam satuan uang (Monetary Measurement Unit) 

Pen gungkapan dan penuangan transaksi harus dinyatakan dalam 

nilai uang 

f. Harga Pe rtukaran (Historical Cost). Asset scl a lu dicatat dan 

dilapor kan berdasarkan nilai perolehan ata u nilai beli . 

g. Kcscsuaian beban dengan pendapatn <Matching Cost Against 

Revenue) . Beban bia ya scs uai den gan pendapata n yang d iakui 

pada periode yang sarua 
". 

2.3. Kousep Keberhasilan Helajar l\1 en~ajar 

Untuk menyatakan bahwa suatu proses belaj a r mengajar 

dapat di kataka n bc rhasil , setiap doscn memi liki pandan gan masing

masing scjalan denga n filsafatnya . Na mu n untuk mcnyam akan 

perseps i seba iknya kita berpedo man pada kurikulum yang berlaku 

saat ini yang tclnh di semp umakan.antara lain bahwa suatu proses 

bel aj ar mcn gajar tentang suatu bahan pcngajaran d inyata kan bcrhasil 

apabila tuj uan instruksioa l khusus (TIK) nya dapat tercapai. Untuk 
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rnen getahui te rcapa i tidak nya T IK, guru pcrlu mcn gadakan Uj ia n 

yang te rdiri dari UTS da n VAS.. Penilaian Uj ian ini un tuk 

menget ahui sejauh mana mah siswa telah mengu asai tujuan 

inst ruksional khusus ya ng ingin dicapai . Fungsi pcnil aian ini adal ah 

mcm bcrikan um pan balik kepada dosen dalam rangka mcmperbaik i 

pr oses belajar men gaj ar bagi mahasiswa yang bclum lu ius. Karcna 

itu lah, suatu proses belajar mengajar tentang suaru bahan pengajaran 

di nya takan berhas il apabila hasilnya mern cnu hi tuj uan instru ksional 

khusus dari bahan tersebu t. 

III. M ETOIlE PENEI.ITI AN 

Metode pe nel itian yang di gunakan adalah metodc 

Eksperimen (Eksperimental Method). Unt uk mcndukung 

pelaksanaan ekspe rimen,pa ling tidak mcn ggunakan dua kelom pok 

yang diperbandingk an .K elompok pertama sebagai ke lompok 

" kontrol " dan kelompok kedua sebagai kelompok eksperimen. 

Fu ngs i kcJompok ko ntrol ada lah untuk mengec ek pengaruh dar i 

faktor ek sperimcn atau va riabel independen.dan kelompok kontrol 

terse hut sedapat mungkin d iusahakan sarna dengan ke lom pok 

eks perimen (Sya ifu l S ahri.200S) . 

3.1 Teknik Pengumpulan n ata 

Untuk mendapat data ya ng akura t dan un tu k mempertancar 

j alannya pe nel itian . maka pe nuli s melakukan tekn ik pengu mpul an 

data sebagai berikut: 

I.	 Pcnelit ian kcpusta kaan (library research) 

Pcnel itian kepustakaan d ilak ukan denga n mempclajari dan 

men gumpulkan data-data dari bahan te rtu lis sc pe rti buk u-buku . 

ca tata n perku liahan, dokumen- dokumcn m ilik perusahaan . 
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maup un karya tulis la iunya yang be rhubungan dengan masalah 

yang ditclit i. 

2.	 l'enelitian lapangan (field research) 

Pcn cii uan lapangan yaitu mcngu m pulka n data yang diperlukan 

den gun me lakukan pen elitian sccara lan gsung terhada p o bj ek 

yang dit cliti . lIal rill dapat dilakukan denga n beberap a 

Waw..mcaru. yaitu tanya jawab sccara langsung dengan pihak 

berkep entingan da n berh ub unga n dengan topik ya ng dibah as . 

3.2 Anali sis (l ata 

Apabi !a data berdi stribusi no rmal , maka hi pot esis diuj i 

m en ggun aka n independent samples t-tcst, Sebaliknya, apabila data 

berdistrib usi tidak normal, maka hipo tesi s diuji men ggunakan Mann

Whitney l:' Test. Te ruyata data yang dipercl eh berd istribusi normal , 

se hingga uji yang di gunakan Uji independen si sa m ples test( selis ih 

rata -ra ta ). t Jj i rill digu nak an untu k rnen guj i perbandingan dua 

perlakuan .atau Ll.lI perbaudingau suatu perl ak uan kontrol .Ni la i 

pcn gamatan ked ua sampc l bcr skala ras io . mak a rumu s yang 

di gunakan adalah selisih rata-rata dcngan ta hap penguj ian sebaga i 

bcrikut : 

1 Mencntukan Ho = p i = 1-1 2 
Ha = 1-1 1 t ~ 1 2 

2 .Me nen tukan tingkat signifi kan 5% 
3.Z	 = p i - ~t 21 -.jS 12 + 52 2 
4 . Kr itcria Ke putusan 
5. Kesim pulan 

3.3 Tek m k a na lis is dan Pengnlahan Data. 

Unt uk dapat mclaksan akan pem bahasan maka teknik dan ana lisis 

da ta yang dil akukan adalah : 
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I. Mendata kom poncn penilaian UTS dan UAS mata kuliah 
Pengantar Akuntansi untuk kel om po k kontrol . 

2 . Mc ndata ko m pone n pcnila ian UTS dan UA S mara ku lia h 
Pcngantar Ak untas i unt uk kel ompo k eks pe rirne n 

, . Mern hcri kan pc nilaian UTS dan UI\ S mala kuliah pen gantar 
Akuntansi Kelompok Komrc l . 

4 . Me m bcri kan penilaian UTS dan UAS mara kuliah pengantar 
Akuntansi Kelompok cksperimcn. 

s. Berdasarkan data yang ada maka nkan d ihitung nila i ra ta 
rata.nilai m inimum dan ni lai mak s im um umuk kelorn pok 
komrol. 

6 . Berd asa rkan d ata ya ng ada maka a kan d ihit ung nilai rata 
rata , nila i m in imum dan nila i ma ksim um un tuk kelom pok 
ekspc rime n. 

IV. PE MIIAH ASA N 
-t.LPen crapan Progr am Excel dalam mcn inakatkan pemahaman 
Pen gantar Ak u n ta ns i I 
~ .1.1 T a ha pa n l'elaksanaan Kegtatan 

Metod a pembe laj aran mala kuliah Pc nganta r Akuntans i 

dengan pra ktiku m ini dila ksanakan mel alui beberapa tahap hcrikut 

I.	 Tcl nh di susun mod ul prakti k apli kasi komputer akuntan s i 

untu k pc rnbelajaran mahasiswa di pro gram stud i akuntansi 

Unisba. 

2.	 Dua orang dosen telah direkrut se bagai asisten untuk 

membant u proses pcmbelajaran prakt ik apiikasi com puter 

akunt an si 

3.	 Menentukan kelas A yang tcrdin alas 40 orang mahasiswa 

umuk menjadi pilot project implementasi metoda 

pembclajar an prakt ikum (treatment group) da n kclas B yang 

terdiri a las 40 o rang rnahasiswa sebagai contro l group . Kelas 

ter scbut d ip itih dcn gan pert im banga n bahwa scluruh 
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mahasiswa yang berada da lam kelas tersebut adal ah 

mahasiswa yang baru pertama kali rnenempuh mata kuli ah 

Pengan tar Akuntansi (tidak ada ma hasiswa yang 

mcngulang) . Dcngan dcmikian, hasil yang dicapai 

mahasiswa udalah berasal dari proses belajar yang 

berlangsung pada semes ter berjalan, bukan berasal da ri 

pcmahaman yang sudah di mili ki ketika mahasiswa 

menempuh mata kuliah Pengantar Akuntans i I pada semester 

sebelumnva. 

4 .	 Proses hclejar me ngaj ar tela h dilaksanakan sesuai rcncana 

yaitu mcmbcrikan tambahan praktik pengerj aa n kasus kepada 

kelus pilOf project denga n cara mem ecah bobot kredit 

mcnjadi SKS bcrupa ce rarnah, disku si kelas, dan 

pemberian conroh soal. serta 1 SK S berupa prak tikum , yai tu 

mahasisvva menge rjakan kasus yang ada di dalarn modul 

prak tik . Dalam penyar npai an materi kuliah, mahasiswa d iberi 

contoh yang tcrkait dengan laporan keu angan perusahaan 

publik Scbagai contoh. ketika pembahasan mengena r 

persamaan dasar akuntansi, maha siswa diben tugas untuk 

melihat aktiva, kcwajiban, dan ek uitas dan apakah rnernang 

bcnar bahwa j umlah aktiva perusahaan yang dij adikan 

snrnpcl terscbut sama den gan j umlah kewaj iban dan 

ckuuasnya Selain nu , se tela h selesai membahas satu siklus 

akuntansi untuk peru sahaan jasa. Mahasiswa j uga dapat 

membuat evaluasi scde rhana mengenai kese suai an cara 

pcrusahaan-perusahaan tersebut mcnyajikan laporan 

kcuan gannya dc ngan konsc p penyajian lapora n keuan gan 
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yang selama ini rclah mcrcka peroJeh. Aktivitas semacarn in i 

merupakan salah satu cara untuk meni ngkatkan keterkaitan 

an tara pcrk uliahau dengan aplikasi d i perusahaan riil. 

Mel akukan eva lnas i rerhada p pemah arnan mahasiswa akan 

mater ! kuli ah de nga n membenkan tugas terstruktu r kepada 

maha srswa yang di kcrjakan sccara indi vidu maupun 

kelompok . . ujian ten gah semes ter, dan ujian akhi r semes ter. 

Tahap-t ahap pemhuatun Laporan keuangan dengan 
mcnggunakan Program Excel 
I. Langkah pertama denga n membuat kode Akun 

Sctiap akun da lam rekening dik lasifikasikan dcn ga n member! kode 

ke lornpo k yang terdiri dari 4 angka sebagai berik ut: 

~ l ~ .~ •• _. _,.• ' .• _ ._ . 

" ', -.. 
~ .. , " . 

~ '4t~:~:',~,~: ~~,,~~:~ ~,I:)"'~ ,·rl,~ . 

i:t~~~;=~' -~ . .,.,• ~ }! I~" "" " r ' I~"~ , . 
::... ---~-..- . - ~ . . "'....,..~:: - -~ ; ':';a»;e'I.J 
• -I' Ii 14 -I _ 

2.L angkah kedua memhuat .Ju r na l 

Ju rnal digunakan unt uk rncncatat selu ruh transaksi bisnis yang 

dilakukan o lch perusahaan . Catatan pada jumal kemudi an akan 

d iringkas atau dipmdah kan ke da lam buku bcsar ses ua i dcngan 

masing-masing akun. 
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." . " ~ ... " .-. _..-
~ ') ~-. . -.. ....;•..,'.:..:; . .;:;::.-. .a !:.~ I... ... • • 11 ..... i;.r; ",.... "' ''' ._ ,~,-, ~ rl ' _ ' .~ ..." .~• 

- ' ,"::"~ =- ..• -- ~~ ~- _.:.;. _. - ....~_.. 

--_ . ~ -, .. 

_

'. .....
!i_ _ • ,-
" • '--I" • ,._ • ._-- ' .-'_....... ~ .-• 

3. La ng ka h ke nga membuat bu ku bcsar 

Setclah rransaksi dicatar da tam jumal. maka ringkasan tran saks i setiap 

akun dala m ju rnal hai k de bet rnaupuu kredi t akan d ipinda hkan (pos ting) 

keda tam buku yang di sebur den gan buku bcsa r (ledger). Den gan kata la in 

huku bc sar akan menggambarkan nngkasan tran saksi yang be rsumber dari 

beberapa jumal baik sisi debet maupun sisi kredit . 

~~ !3" ;,,4 '"J . £ . 

· Y ...._. In• ••• ~......~.~ . 

•: •.- _.«" , 
.:. ..~~ ,.,, ~ -" ~ . ... - <~ , ... 

• . or-." " " '~Y"n • " "'~ ' C" >MG. , h' •.".' ro.,. 
- -

~ ,'" - " .. co ~'J~"E~i :' ~ . . . E' F -"': jc. 0 e• • _ ..SA.. ...lIUkU .T A N GG A 
, . N A M A f' RAANC·. - 3 N . . 

DOrn . , ,.. .,.. 11 "" 16.000.000 1 6 .000.000 ,•, , " 
"" 2.S'Xl. OOO 1 3 . 500.000~' !>.. ", , ,C .. <n 73 6 .000 " 1 2 . 764 .000", , , 7 . '>00 .000 " <:0 . 2 <54.000 , , , "" 7~.OOO R.. 2 1 .0 1~.ee . - r, '- -'~, , ,

'-- ~ ~" .. p. _I : ~OO .OOO ~ ~~~ , , ,CHn ) .~ o:oo . Il P 1 6 .618 .000._.._ "c· ,, ,!C..~ ... " • . 000.000 R p 12.618.000•24. 2 54;000 ». I:L~: .• 

" ~"' 5' " . ,, ~, . "" ~ ~ M' G ' G" .. 
o.,~ ' j 

-" ..... ,., . . ·~. s:...... ......- . ~,~ 
<_.C..M. " ...~ . ""- - - -_.-

, 
, 
• 
r , 
~ ,. 
.." 
" .. 

, C .. ~" 

I-U l ~~ 

" C"on 

.- .
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a.Langknh keempat membuat Ner aca Saldo 
Neraca saldo atau di sebut j uga dengan neraea srsa ada lah ikhtisar 

dan buk u bcsa r pada akhi r periode ak untansi. Pada neraea saldo 

dic ant umk nn xc mua sald o dar i se tiap kode perkiraan pada buku 

bcsar. Jik a saldo posinf maku diasu msikan dicatat pad a kolo m deb it 

da n jika suldo negat ive akan dicatat pada kolom kredit 

~ , . 
,~ .... ::.::Q_~5tm .. #f.• -, t >ffl1&N" w;evww.............
 
~ ~_~c ... S _ L D-C> 

~""""---~",- ,,, ,~ .' to'! 
<" • • _ ,, _. • ~h .. 

, .. ~' - - '.'--"' ~ .,,""' -
~~ F'_ '~p~ ~ : "'H.='=~. • .. ~ ~ ·'.C' P . ~ _ " 

.. " '''' ,0<><> ......, 
~ , ~ " . ~ n _... _. - p "".<><>" . <><><>
• _ _ .~ _~od ~ 

.~

_
-" . _~ ." .E'5''' <:><>-<>.." -" - -.i' ~. <>-<><>.. ..., F=H==H: " " "~- . ..._............ 

--."...-,.'" 
~
 

~


,. 
".~ 

5. Langknh kelim a membuat laporan keuangan 

Sc tcla h mcn yclcsaikan lapcran neraca laj ur, tahapan berikutnya 

adal ah membuat lapora n keuangan keuangan . La pora n keuangan 

sebetul nya ad alah intisari da ri berbaga i catatan yang ada pad a neraea 

lajur yang disaj ikan dalam bentuk yang bcr bcda dan lebi h m udah 

di baca . Bcn tuk lapuran keuangan antara lain adalah: 

1. Lapo ran Pcrhi tungan laba rugi 

2. Laporan pcrubahan Ekuitas 

J. Lapc ran Ncraca 

4 . Lapo ran Aru s kas 
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" .2. Perbed a an ni lai UTS d an UAS anta ra mahasiswa ya ng 
men erima pelanhan program exce l {Eksperiment Group) 
den gan mah aaiswa rid ak memperoleh pela rih an excel 
(Control Group) 

Tabcl 1 rncnyajik an statistik desknptif nilai ujran tengah 

semester, dan uji an akhir semes ter kedua kelompok tersebut. 

Tahel I 
S tatis t ik Ueskriptif 

Rata- Standar Maksimum Minim um 
rata Deviasi 

UTS Control 49,69 23,71 88 5 
Group 62,33 19,67 9 1 30 
UTS 
Treatment 
Group 
UAS Control 53,28 19,45 85 10 
Group 70.12 14.83 100 50 
UA S 
Treatm ent 
Group 

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa untuk Rata-rata 

nilai ujia n tengah semester, dan ujian akhir semester, yang dicapai 

oleh mahasiswa dalam treatment group adalah lebih tinggi daripada 

yang dicapai o leh mahasiswa dalam control group. Dernikian juga 

untuk nila i tert ingg j. 

Untuk dapat mcrubuat kesimpulan bahwa nilai uj ian tengah 

semeste r, da n uj ian akhir semester yang dicapai o leh mahasiswa 

dalam treatm ent gro up benar-benar lebih tinggi daripada yang 

dicapai o lch mahasiswa dalam control group, dilakukan uji beda 

se lisih rata-rata dengan tahapan se bagai bcrikut: 

1.	 H; : Nilai uj ian tengah semester treatment group tidak bcrbeda 

dcngan nilai uji an tengah semes ter control group. 
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II I Nilai ujran tengah semester treatment group lcbih 

tinggi daripada nilai ujian tengah semes te r contro l group 

2.	 Pada tingkat signi fikan 5% dan pcnguji an 2 pihak diperoleh 

ZII2a sebesar 1.96 

3 .	 Z 0 62.33 - 49.691( '[ 23,7 1(23,7 1) 1(140+1 ( 19,67)( 19,67) 

J(l4 0o 2,62 (dibulatkan) 

4 .	 Kri tcria keput usa n:
 

-1.1/2u <2 <2 1/2« ho di ter ima
 

Z < -Z li l a a tau Z > Z1I2a 110 ditolak
 

5 .	 Kcsimpulan : Pada tingka t signifikan 5% tem yata te rda pat 

pcrbcdaan nilai UTS antara kclom pok treatment group 

dengan kclornpok co ntrol group, karena per bedaannya 

signi fikan. 

Seda ng kan pcugujian yang berkaitan dengan UAS se baga i beriku t: 

II" Nilai uji an Akhir semes ter treatment gro up tidak 

bcrbeda dcngau nilai ujian 

Akhir semes ter control group. 

I I, Nitai ujian akhir semester treatment group lebih tinggi 

dari pada nilai uji an akhir semester contro l group 

2.	 Pada tingkat signifikan 5% dan penguj ian 2 pihak diperoleh 

Z 1/2a scbesar 1.96 

3.	 Z c 70. 12 - 53.2 81( ' [ ( 14,83)( 14,8 3) JI40 +[ ( 19,45)( 19,45) 

1/40= .1 ,35 (dibulatkan) 

4 .	 Krite riu kcput usan:
 

-1. 1r: « <"Z<7 1/2£1 ho diterima
 

Z '" -1.1!l u atau Z > Z 1/2£1 Ho ditolak
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Kesirnpulan: Pada tingkat signifikan 5% tem ya ta terdapat 

perbedaan nilai UAS antara kelo mpok trea tme nt group 

de ngan kelompo k control group, karen a per bedaannya 

s ignifikan. 

Bcrdasarkan hasi l pcnguJlan hipot esis dan dili hat da lam 

ind ikator kinerja dapat d ilihat bahwa , ujian tengah semester. dan 

uji an akhir semeste r yang dicapa i o leh mahasiswa yang menerima 

metoda pembclajuran Pengant ar Akuntansi I denga n praktikum 

dengan r ncn ggunakan program excel Icb ih tinggi da ripada yang 

dic apa i oleh mahasis wa yang rnenerima metoda pembelajaran 

Pengantar Akuntansi I konvensional (tan pa praktiku m).Iprogram 

excel Arti nya . metoda pcmbelujaran mata kuliah Pengan tar 

Akuntansi I dengun menggunakan program excel tern yata mam pu 

menin gka tkan pcmahaman dan penguasaan mahasiswa akan mater i 

m ata kuliah Pen gan tar A kun ta ns i I. 

Proses pembelaj aran se macam ini sed ikit banyak dapat 

menjem batani kcsenjan gan antara dunia perkuliahan dengan duni a 

kerja . Metoda sem acam IIl I mampu meningkatkan min ar, 

ketertarikan . dan rasa mgtn tahu mahasiswa sehingga mahasiswa J 

menjadi lebih bersemangat da lam memahami materi kuliah , da~ 

hasi lnya ting kat pcmahaman mahasiswa terhadap rnatcri kuliah j uga 

meningkat. Hal scmaca rn ini. yang telah diperoleh sejak mahasi swa 

menempuh ma la kuliah Pengantar Akuntansi I. akan menjadi fon dasi 

dan modal yang kuat bagi rnahasiswa unluk mampu lebih mem aham i 

mater! akun tan si lebi h lanj ut di se mester-semester berik utnya . Oleh 

karena itu, metod a pernbelajaran semacam ini tidak hanya tepat 
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di terap kan dalam mata ku liah Pengantar Ak untans i I, namun Ju ga 

dalam mata kul iah-mata kuliah yang lain. 

V. K ESIMI'ULAN 

5. 1 Pen erapan Program E xce l dalam meningknt kan pemahaman 

Pen ganta r Ak un ta nsi I 

Bcrdasarkan hasil dalam indika to r kinerja dapa t dil ihat 

bahwa nila i uj ian tcn gah semester, da n ujian akhir semester yang 

dicapai o leh ma hasiswa ya ng mener ima m etoda pembelajaran 

Pengantar Akun tansi I dengan menggunakan program exce l Iebih 

unggi daripada yang dicapai o leh mahasis wa yang mener ima metoda 

pem belajaran Pengan tar Ak untans i tanpa menggunakan program 

exce l. Art inya . metoda pcmbelajaran mara ku liah Pengant ar 

Akuntansi I dengan menggunakan program excel temyata mampu 

menin gkatkan pemahaman dan penguasaan maha siswa akan ma teri 

mata kuliah Pengantar Akuntansi I. Metoda sepcrti ini tepat untuk 

diaplikasikan dalam pro ses pem bclaj aran mata kul iah Pengan tar 

A kuntansi I. 

5.2 Perbed aan nilai UTS dan UAS antara Cont rol Group d an 

T rea tme nt G ro up, 

Sc telah diadakan uji hipotesi s dcngan mempcrgu nak an uj i beda 

sclisih rata-rata teruyata baik nilai untuk UTS maupun UAS terdapat 

pcrbcdaan yang signifi kan antara kelompok mahas iswa yang 

mempcro leh praktikum de ngan menggunak an excel (group 

Treatment) dcnga n mahasiswa yang tidak diberika n praktikum ex cel 

(kclompo k control group) 
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SA RA N 

Be rhubung pcnggunaan program excel dapat memberikan 

penguasaan dan pemah aman pad a mahasiswa program s tud i 

ak umansi . maka pcnggunaan program excel tersebut ham s 

di pcrtahankan ke pada scluruh maha siswa yang sedang mengambil 

ma ta ku liah pen ga ntar akunta nsi 1, yang praktekn ya d iselen ggarakan 

dilaboratc rium program studi akuntansi dalam aplikasi komputer 

akuntansi . 
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