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Abstrak
Akuntansi merangkum transaksi yang terjadi dalam sebuah entitas kemudian
memproses dan menyajikannnya dalam bentuk laporan yang diberikan kepada para
pengguna. (Dwi Martani, 2017). Pelatihan Pencatatan Transaksi Keuangan Menggunakan
Aplikasi Si-Apik Di SMA Negeri 3 Brebes diharapkan mendorong kemajuan usaha dan
tertibnya proses pencatatan-pelaporan keuangan umumnya Usaha Mikro dan Kecil (UMK)
dan Khususnya untuk siswa/i yang akan menjadi bibit wirausaha muda di masa yang akan
datang. Metode pendekatan pembelajaran yang dilakukan dalam kegiatan Pengabdian
Masyarakat ini adalah berupa pendekatan education. Adapun Tahapan kegiatan pengabdian
ini adalah berupa pelatihan sebagai berikut : Pemetaan (mapping) tentang pemahaman
mengenai akuntansi dimulai dari proses pencatatan sampai dengan pelaporan bagi SiswaSiswi SMA Negeri 3 Brebes, Memberikan Pemahaman mengenai pentingnya Pencatatan dan
Pelaporan Usaha melalui Vidio Profil Aplikasi Si-APIK, Memberikan edukasi dan Instalasi
Software SI-APIK melalui gadget masing-masing siswa/i dan Memulai proses pencatatan,
penginputan, sampai dengan pelaporan menurut kasus yang sudah di sediakan. Kesimpulan
dalam Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah Aplikasi SI-APIK sangat mudah
digunakan untuk pengguna pemula sehingga dapat mudah dipahami dan peserta pengabdian
sangat antusias bahkan ada yang sudah mengaplikasikan dalam kegiaan seharai-hari.

Kata Kunci : SI-APIK, Pelaporan Keuangan, UMKM
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1. PENDAHULUAN
Akuntansi merangkum transaksi yang terjadi dalam sebuah entitas kemudian memproses
dan menyajikannnya dalam bentuk laporan yang diberikan kepada para pengguna. (Dwi
Martani, 2017) Adapun output dari proses akuntansi adalah laporan keuangan yaitu ringkasan
dari proses akutansi selama tahun buku yang bersangkutan yang digunakan sebagai alat untuk
berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang
berkepentingan terhadap data atau aktivitas perusahaan tersebut.
Para pengambilan keputusan mempunyai kepentingan terhadap perkembangan suatu
perusahaan sangatlah perlu untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan tersebut. Dimana
kondisi keuangan suatu perusahaan tercermin dalam laporan keuangannya. Akan tetapi
Selama ini mengalami kendala dalam melakukan pencatatan sampai dengan pelaporan
keuangan. Si-APIK merupakan aplikasi yang dikeluarkan Bank Indonesia untuk mendorong
kemajuan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) oleh karenanya menciptakan Aplikasi Pencatatan
Informasi Keuangan (Si-APIK) sebuah sistem yang berguna mencatat transaksi keuangan.
Berdasarkan hal diatas maka sangatlah penting memberikan pemahaman tentang
pencatatan transaksi keuangan kepada pelaku usaha dan tidak terlepas siswa/i yang akan
menjadi bibit wirausaha muda di masa yang akan datang. Oleh karenanya kami bermaksud
menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan judul: Pelatihan Pencatatan
Transaksi Keuangan Menggunakan Aplikasi Si-Apik Di SMA Negeri 3 Brebes

2. METODE
2.1 Sasaran Kegiatan PKM
Pelatihan Pencatatan Transaksi Keuangan Menggunakan Aplikasi Si-Apik Di SMA
Negeri 3 Brebes diharapkan mendorong kemajuan usaha dan tertibnya proses pencatatanpelaporan keuangan umumnya Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan Khususnya untuk siswa/i
yang akan menjadi bibit wirausaha muda di masa yang akan datang.
2.2 Metode Kegiatan
Metode pendekatan pembelajaran yang dilakukan dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat
ini adalah berupa pendekatan education Yaitu pendekatan yang menuntun siswa-siswi SMA
Negeri 3 Brebes untuk mengeluarkan potensi-potensi yang dimiliki khususnya terkait dengan
pelaporan keuangan sehingga di zaman milenial ini siswa-siswi dapat memanfaatkan gadget
untuk hal-hal positif.
2.3 Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul ” Pelatihan Pencatatan Transaksi
Keuangan Menggunakan Aplikasi Si-Apik Di SMA Negeri 3 Brebes dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Jumat, 31 Agustus 2018
Tempat
: Lab Komputer SMA Negeri 3 Brebes
2.4 Tahapan Kegiatan PKM
Adapun Tahapan kegiatan pengabdian ini adalah berupa pelatihan sebagai berikut :
a. Pemetaan (mapping) tentang pemahaman mengenai akuntansi dimulai dari proses
pencatatan sampai dengan pelaporan bagi Siswa-Siswi SMA Negeri 3 Brebes
b. Memberikan Pemahaman mengenai pentingnya Pencatatan dan Pelaporan Usaha melalui
Vidio Profil Aplikasi Si-APIK
c. Memberikan edukasi dan Instalasi Software SI-APIK melalui gadget masing-masing
siswa/i
d. Memulai proses pencatatan, penginputan, sampai dengan pelaporan menurut kasus yang
sudah di sediakan.
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Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini didokumentasikan pada gambar di
bawah ini :

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan di SMA Negeri 3 Brebes,
meliputi kegiatan sebagai berikut:
1. Pemetaan (mapping) peserta tentang pemahaman mengenai akuntansi.
Peserta diberikan pertanyaan terkait dengan akuntansi. Hal ini merupakan kegiatan
pertama untuk mengetahui pemahaman siswa-siswi SMA Negeri 3 Brebes tentang
akuntansi. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut:
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Berdsarkan hal grafik 1 tersebut menunjukan bahwa siswa/siwi SMA Negeri 3 Brebes
memberikan respon yang bervariasi terkait dengan teori akuntansi dan Aplikasi SI-APIK
akan tetapi hal tersebut menunjukan hasil yang sangat tidak mengecewakan karena
pemahaman siswa/siswi rata-rata di angka 7. Akan tetapi memang masih ada item Teori
dasar akuntansi dan proses pencatatan yang memilki nilai yang cukup rendah sehingga
poin tersebut menjadi referensi untuk melakukan penekanan dalam menyampaian materi
terkait teori dasar dan proses pencatatanya sehingga diharapkan hasilnya bisa maksimal
2.

Memberikan pemahaman akan pentingnya Pencatatan dan Pelaporan Usaha
Brain Storm kepada siswa/siswi tentang pentingnya melakukan pencatatan dan pelaporan
usaha merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh TIM untuk memberikan
pengetahuan dan efek yang ditimbulkan dari pencatatan dan pelaporan usaha sehingga
peserta diharapkan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

3.

Memberikan pendampingan dan intslisasi Software SIAPIK dan Latihan Kasus
Tim melakukan pendampingan mulai dari instalasi program sampai dengan
menyelesaikan kasus. Tim satu persatu mendampingi peserta tentang proses instalasi
program SI-APIK, kemudian setelah terinstal TIM juga melakukan pendampingan
tentang input data-data yang dibutuhkan sampai dengan menjelaskan pelaporan yang
dihasilkan dari aplikasi tersebut

4. Melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan melalui Post Test
Memberikan pertanyaan yang sama terkait teori dasar akuntansi sampai dengan
pemahaman perseta tentang aplikasi Si-APIK. Adapun hasilya adalah sebgai berikut:

Grafik 2 tersebut menunjukan bahwa pelatihan SI-APIK dan proses pemahamananya
menunjukan hasil yang signifikan hal ini terlihat dari respon terhadap item pertanyaan yang
diajukan pada akhir sesi pengabdia kepada masyarakat. Item teori dsar akuntansi, pencatatan,
pelaporan dan aplikasi siapik menunjukan rata-rata 8.

4. KESIMPULAN
Adapun Kesimpulan dalam Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah:
1. Aplikasi SI-APIK sangat mudah digunakan untuk pengguna pemula sehingga dapat
mudah dipahami dan peserta pengabdian sangat antusias bahkan ada yang sudah
mengaplikasikan dalam kegiaan seharai-hari.
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Materi yang diberikan selama pelatihan meliputi :Instalasi Program Si Apik, General
Setup, Materi dan Latihan berdasar soal yang tersedia
5. SARAN

Saran dalam penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah peserta yang
dilibatkan lebih banyak lagi sehingga manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini dapat dirasakan
maksimal untuk semua siswa/siswi SMA Negeri 3 Brebes.
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