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Abstrak
Accurate adalah salah satu peranti lunak akuntansi yang dikembangkan oleh putra
bangsa Indonesia, hal ini merupakan salah satu penyebab Accurate menjadi perhatian para
pengusaha di Indonesia. Accurate menjadi perhatian bagi para pengusaha yang memerlukan
software akuntansi untuk menunjang pencatatan keuangan bisnisnya dengan mudah,cepat
dan tepat. Dengan semakin meningkatnya pengguna Accurate maka SMK Muhamadiyah
sebagai Lembaga pendidikan yang memiliki program kejuruan akuntansi sangat perlu untuk
membekali siswanya dengan program komputer akuntansi Accurate. Permasalahan utama
yang berkaitan dengan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah program/software
akuntansi yang terus berkembang di Indonesia. Sehingga menuntut institusi / Lembaga
pendidikan khususnya SMK Muhamadiyah Lebaksiu yang memiliki program kejuruan
akuntansi harus membekali siswanya dengan pengetahuan dan penguasaan
program/software akuntansi khususnya program akuntansi Accurtae, mengingat saat ini
Accurtae telah digunakan oleh ribuan perusahaan berskala kecil, menengah dan besar di
Indonesia dan mancanegara. Oleh karena itu, perumusan masalah dalam kegiatan
pengabdian masyarakat ini adalah: bagaimana cara mengaplikasikan software akuntansi
Accurate.
Kata kunci: Komputer Akuntansi, Aplikasi, Accurate

1. PENDAHULUAN
Semakin berkembangnya sistem teknologi dan informasi dalam dunia industri
menuntut sebuah instansi untuk dapat menggunakan teknologi untuk menunjang kegiatan
operasional industri tersebut. Komputer akuntansi adalah salah satu bidang teknologi
informasi (TI) yang didukung dengan kemampuan dan penguasaan dalam bidang akuntansi,
dimana komputer digunakan sebagai teknologi untuk menjalankan aplikasi yang digunakan
dalam mengolah transaksi akuntansi sekaligus untuk menghasilkan laporan keuangan sebuah
perusahaan. Pemrosesan data dalam akuntansi dapat dilakukan secara manual atau dengan
menggunakan peralatan elektronik komputer. Pemrosesan data secara manual memiliki
beberapa kekurangan salah satunya adalah kurang praktis dan memerlukan banyak waktu
untuk menyusun laporan keuangan serta kemungkinan terjadinya kesalahan lebih besar
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dibandingkan dengan penyusunan laporan keuangan dengan menggunkan peralatan elektronik
komputer. Terdapat beberapa program software akuntansi yang tujuannya adalah untuk
membantu instansi untuk mempermudah dalam menyusun laporan keuangan, salah satunya
adalah program komputer akuntansi Accurate. Program komputer akuntansi Accurate adalah
software manajemen bisnis yang memberikan kemudahan dalam mengelola dan menyajikan
laporan dari berbagai aktivitas bisnis.
Accurate adalah salah satu peranti lunak akuntansi yang dikembangkan oleh putra
bangsa Indonesia, hal ini merupakan salah satu penyebab Accurate menjadi perhatian para
pengusaha di Indonesia. Accurate menjadi perhatian bagi para pengusaha yang memerlukan
software akuntansi untuk menunjang pencatatan keuangan bisnisnya dengan mudah,cepat dan
tepat. Dengan semakin meningkatnya pengguna Accurate maka SMK Muhamadiyah sebagai
Lembaga pendidikan yang memiliki program kejuruan akuntansi sangat perlu untuk
membekali siswanya dengan program komputer akuntansi Accurate. Permasalahan utama
yang berkaitan dengan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah program software
akuntansi yang terus berkembang di Indonesia. Sehingga menuntut institusi / Lembaga
pendidikan khususnya SMK Muhamadiyah Lebaksiu yang memiliki program kejuruan
akuntansi harus membekali siswanya dengan pengetahuan dan penguasaan program software
akuntansi khususnya program akuntansi Accurtae, mengingat saat ini Accurtae telah
digunakan oleh ribuan perusahaan berskala kecil, menengah dan besar di Indonesia dan
mancanegara. Oleh karena itu, perumusan masalah dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini
adalah: bagaimana cara mengaplikasikan software akuntansi Accurate. Tujuan dan manfaat
program pengabdian masyarakat ini adalah diharapkan siswa-siswi mampu memanfaatkan
dan mengaplikasikan perangkat program teknologi informasi dan komunikasi yang relevan
untuk pembelajaran ekonomi akuntansi, siswa-siswi menguasai pengetahuan faktual tentang
fungsi dan manfaat teknologi informasi dan komunikasi yang relevan untuk pembelajaran
ekonomi akuntansi, mampu menigkatkan kualitas kelulusan siswa di sekolah yang
bersangkutan.

2.
2.1

METODE

Solusi yang Ditawarkan
Pemecahan masalah atau solusi yang dilakukan terkait dengan perumusan masalah

yang telah diungkapkan adalah dengan adanya pelatihan software akuntansi Accurate pada
SMK Muhamadiyah Lebaksiu. Adapun langkah-langkah pemecahan masalah atau metode
pelaksanaan kegiatan pelatihan Accurate pada Siswa – Siswi SMK Muhamadiyah adalah
sebagai berikut:
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a. Pemetaan (mapping)
Pemetaan

dilakukan

pada

saat

menganalisis

situasi

denga

memetakan

permasalahan apa yang dihadapi dan solusi apa yang dibutuhkan. Dari hasil pemetaan
yang dibutuhkan oleh siswa - siswi SMK adalah penjelasan tentang program akuntansi
Accurate.
b. Wawancara dengan civitas akademika SMK Muhamadiyah
Wawancara juga dilakukan kepada beberapa siswa – siswi SMK Muhamadiyah
tentang program komputer akuntansi apa saja yang telah dipelajari dan dipahami oleh
siswa agar memiliki gambaran materi komputer akuntansi apa saja yang dibutuhkan oleh
siswa untuk menambah pengetahuan dan skill tentang program komputer akutansi.
c. Perumusan masalah dan Solusi
Perumusan masalah dilakukan dengan tujuan mencari solusi yang dapat dilakukan.
d. Metode penyelesaian masalah
Metode penyelesaian masalah dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah
dengan melakukan pelatihan untuk menambah wawasan bagi siswa-siswi SMK
Muhamadiyah tentang program akuntansi Accurate, serta menumbuhkan kesadaran pada
siswa-siswi Muhamadiyah tentang pentingnya penguasaan program komputer akuntansi
khususnya Accurate.
e. Tahap implementasi dan pelaksanaan
Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan
metode ceramah, tutorial dan diskusi. Adapun sistematika pelaksanaan kegiatan
pengabdian adalah sebagai berikut:
1) Meode Ceramah
Peserta diberikan motivasi agar memiliki pemahaman tetang macam-macam
program akuntansi. Peserta juga diberikan gambaran tentang perkembangan program
akuntansi di Indonesia khususnya program akuntansi Accurate.
2) Metode Tutorial
Peserta pelatihan diberikan materi dan praktek software akuntansi Accurate.
Peserta pelatihan dipandu untuk menyusun laporan keuangan Accurate.
3) Metode Diskusi
Peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan yang
berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan dengan software akuntansi Accurate.
2.2

Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan di Laboratorium Komputer SMK

Muhammadiyah Lebaksiu. Kegiatan pengabdian masyarakat ini di ikuti oleh 24 siswa-siswi
SMK Muhammadiyah labaksiu. Kegiatan ini disambut positif oleh siswa-siswi dan para guru
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SMK Muhammadiyah karena dengan adanya pelatihan Akuntansi Accurate siswa-siswi lebih
mudah memahami materi tersebut karena disajikan dalam bahasa yang sederhana. Banyak
pertanyaan yang di lontarkan serta harapan untuk adanya pelatihan untuk sharing dan
konsultasi tentang perkembangan aplikasi computer berbasis Accurate.
2.3

Target Luaran
Target luaran yang diharapkan dapat diacapai dengan adanya program pengabdian

masyarakat antara SMK Muhamadiyah Lebaksiu dengan Prodi Akuntansi Politeknik Harapan
Bersama Tegal diantaranya adalah:
a. Target Pengabdian Masyarakat
Target yang diharapkan dari adanya kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah
terlaksananya kegiatan pelatihan software akuntansi Accurate.
b. Luaran Pengabdian Masyarakat

Target yang diharapkan dari adanya kegiatan pengabdian masyarakat ini
adalah adanya forum untuk sharing dan konsultasi tentang perkembangan ilmu
akuntansi bagi siswa-siswi SMK Muhamadiyah, mahasiswa, Guru SMK
Muhamadiyah maupun dosen. Adapun luaran dari hasil pelatihan ini akan
dipublikasikan pada jurnal Dikemas Politeknik Negeri Madiun

Gambar 1 Pendampingan pesera PKM
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan di Laboratorium Komputer SMK
Muhammadiyah Lebaksiu. Kegiatan pengabdian masyarakat ini di ikuti oleh 24 siswa-siswi
SMK Muhammadiyah labaksiu. Kegiatan ini disambut positif oleh siswa-siswi dan para guru
SMK Muhammadiyah karena dengan adanya pelatihan Akuntansi Accurate siswa-siswi lebih
mudah memahami materi tersebut karena disajikan dalam bahasa yang sederhana. Banyak
pertanyaan yang di lontarkan serta harapan untuk adanya pelatihan untuk sharing dan
konsultasi tentang perkembangan aplikasi computer berbasis Accurate.
1. Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat SMK Muhammadiyah Lebaksiu Kabupaten
Tegal, Selasa dan Rabu, 10-11 Desember 2019. Berikut ini adalah urutan acara
pengabdian masyarakat yang bertempat di SMK Muhammadiyah Lebaksiu Kabupaten
Tegal :
Tabel 1 Urutan acara pengabdian masyarakat
NO
1
2
3

ACARA

KETERANGAN

Materi 1: Motivasi
Semangat Belajar
Materi 2: Pengantar
Aplikasi Accurate
Materi 3: Praktek
Aplikasi Accurate

Oleh Ida Farida, SE, MSi
Oleh Hetika, SPd. MSi dan
Krisdiyawati, SE
Oleh Aryanto, SE, M.Ak dan
Sunandar, SE, MSi, Ak, CA

Materi 1 Tentang Motivasi Semangat Belajar
Berisi tentang bagaimana memberikan motivasi semangat belajar bagi siswa-siswi SMK
Muhammadiyah dalam pembelajaran di kelas, karena seringkali siswa-siswi merasa jenuh
dengan pembelajaran yang monoton teori.

Gambar 2 Penjelasan kepada pesera PKM
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Materi 2 Tentang Teori Aplikasi Accurate
Berisi tentang pengantar aplikasi akuntansi accurate terkait pengertian, manfaat dan kegunaan
aplikasi Accurate.
Materi 3 Tentang Praktek Aplikasi Accurate
Di sesi ini siswa-siswi praktek langsung aplikasi Accurate dengan menggunakan komputer
masing-masing dan menginput transaksi.

Gambar 3 Foto bersama dengan pesera PKM

4. KESIMPULAN
Kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan oleh Prodi Akuntansi bekerjasama
dengan SMK Muhammadiyah Lebaksiu dapat dikatakan berhasil, karena tingkat kehadiran
hampir 100% dari total undangan yang telah disebarkan (daftar hadir terlampir).
5. SARAN
1. Kegiatan pengabdian masyarakat terkait dengan Aplikasi Accurate perlu ditingkatkan
lagi dan ada pelatihan yang berkelanjutan tentang Komputer Akuntansi, agar fungsi
akademisi bisa tersalurkan untuk lembaga dan siswa-siswi yang membutuhkan pelatihan
dan program terbaru sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
2. Perlunya ada lembar evaluasi yang diedarkan kepada para peserta pelatihan untuk
mengetahui tingkat kebutuhan dan feed back peserta tentang pelatihan ini.
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