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Abstrak : Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan 

pemahaman dan ketrampilan siswa Sekolah Menengah Kejuruan Akuntansi tentang Aplikasi 

Software Akuntansi Accurate. Sasaran kegiatan pelatihan ini adalah siswa kelas XII SMK 

Akuntansi se Jakarta Utara, dengan peserta kurang/lebih 300 orang peserta, bertempat di 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI). Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah 

pelatihan (workshop) yang meliputi empat tahap yaitu: pengenalan  keadaan, 

gambaran/situasi daerah tempat pengabdian masyarakat, persiapan kegiatan, pelaksanaan 

kegiatan dan evaluasi kegiatan. Hasil Kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan untuk 

membantu ; 1. Siswa dapat memahami gambaran umum aplikasi software Akuntansi 

Accurate yang meliputi pengenalan awal Konsep dan Fitur Accurate. 2. Siswa dapat 

melakukan praktek persiapan Database Awal. 3. Siswa memperoleh pengalaman belajar 

melakukan praktek pencatatan beberapa transaksi perusahaan jasa dan dagang melalui 

aplikasi software Akuntansi Accurate. 

 

Kata Kunci : Pelatihan, Siswa, Aplikasi Software Akuntansi Accurate 

 

 
Abstract: This act of community service aims to educate students of accounting vocational 

high school the knowledge and skill of Accurate accounting software. Target of this training 

are 12th grade students of accounting vocational high school in all of the North Jakarta area, 

with approximately 300 participants, and will be held in Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Indonesia (STEI). Training method will be divided into four stages: introduction of the 

situation, description/situation of the area where community service is located, preparation 

of activities, implementation and evaluation of activities. The expected results of this 

community service activity are: 1. Students capable to understand the general description of 

Accurate Accounting software application which includes the introduction of Accurate 

Concepts and Features. 2. Students capable to do preliminary database preparation practice. 

3. Students obtain the experience of learning the accounting process of several transactions 

in service and trading companies through the Accurate Accounting software application. 
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PENDAHULUAN 

 

 

 
Latar Belakang 

Perusahaan-perusahaan dalam kategori menengah dan besar menyusun laporan keuangan 

secara komputerisasi dengan menggunakan software tertentu. Salah satu software akuntansi 

yang sering digunakan adalah Accurate. Software Accurate memiliki fitur terbaru dan sesuai 

dengan pedoman SAK (Standar Akuntansi Keuangan) yang mengacu pada IFRS 

(International Financial Reporting Standard).(Andarwati, 2013) 

 

Aplikasi Accurate adalah aplikasi akuntansi yang menolong buat mencatat pembukuan yang 

dicoba oleh user pengguna untuk membuat fakta transaksi atas keluar masuknya stock, cash 

bank, hutang, piutang yang sudah terlaksana sehingga menciptakan laporan keuangan, nerasa 

dan laba rugi. ( Info @Akuntansia, 2019) 

 

Namun demikian, penggunaan software Accurate untuk pengajaran di Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) belum menyeluruh karena terkait beberapa hal seperti ketersediaan dana 

yang tidak sedikit untuk mempersiapkan sarana dan prasaran serta sumber daya yang 

dibutuhkan. Dunia pendidikan berkewajiban memberikan bekal kepada siswanya agar 

memahami dan mampu melakukan pencatatan akuntansi dengan mengaplikasikan software 

akuntansi yang digunakan oleh pengguna lulusan. Software tersebut sudah banyak digunakan 

dalam pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga siswa harus dibekali kompetensi tersebut 

agar mampu terserap oleh pengguna lulusan. 

 

Dalam rangka memudahkan siswa untuk memahami dan menguasai aplikasi software 

akuntansi tersebut maka diperlukan metode pembelajaran yang dapat memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk melakukan praktek mengaplikasikan software Accurate 

khususnya untuk perusahaan jasa dan dagang. 

 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia sebagai institusi pendidikan memiliki kewajiban 

menjalankan tridarma perguruan tinggi, yang salah satunya adalah pengabdian kepada 

masyarakat telah melakukan penandatanganan MOU dengan Persatuan Guru Republik 

Indonesia (PGRI) se Jakarta Utara untuk melakukan kegiatan bersama dalam rangka 

memberikan manfaat bagi pihak sekolah dan sivitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi Indonesia. Berdasarkan hal tersebut telah dilakukan beberapa kali pertemuan 

diantaranya pada tanggal 10 Februari 2020 dilakukan rapat persiapan kegiatan. Rapat 

berikutnya dilakukan pada tanggal 12 Februari 2020 yang membahas penentuan tema 

kegiatan. 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka kami bermaksud untuk melakukan pengabdian 

kepada masyarakat dengan memberikan pelatihan tentang Accurate Accounting System bagi 

siswa siswi SMK se Jakarta Utara. 
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Masalah yang ingin dipecahkan 

Permasalahan yang akan dicarikan solusi pada kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah: 

1. Bagaimana gambaran umum untuk mengaplikasikan software Akuntansi Accurate dengan 

pengenalan awal Konsep & Fitur Accurate 

2. Bagaimana melakukan persiapan Database Awal 

3. Bagaimana mencatat berbagai transaksi perusahaan jasa dan dagang melalui aplikasi 

software Akuntansi Accurate 

 
Tujuan dan Manfaat Kegiatan 

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat, kegiatan workshop ini mempunyai tujuan : 

1. Memberikan gambaran umum kepada siswa tentang cara-cara mengaplikasikan software 

Akuntansi Accurate dengan pengenalan awal Konsep & Fitur Accurate. 

2. Memberikan penjelasan dan praktek melakukan persiapan Database Awal 

3. Memberikan pengalaman belajar siswa untuk melakukan praktek mencatat beberapa 

transaksi melalui aplikasi software Akuntansi Accurate. 

 

Sedangkan kegiatan pengabdian masyarakat, kegiatan workshop ini mempunyai manfaat 

sebagai berikut: 

1) Bagi tim pengabdian masyarakat 

Sebagai sarana untuk menjalankan tugas dosen dalam Tridharma Perguruan Tinggi 

khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. 

2) Bagi lembaga 

Sebagai salah satu sarana untuk mempromosikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia 

melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

3) Bagi pihak sekolah Sekolah Menengah Kejuruan jurusan Akuntansi se Jakarta Utara 

Sebagai masukan dalam pembelajaran bidang akuntansi khususnya tentang Aplikasi 

Komputer Akuntansi menggunakan software Accurate. 

 
 

Target dan Luaran 

Sasaran yang akan dicapai pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah 

meningkatnya pemahaman dan ketrampilan siswa dalam mengenal dan dapat 

mengaplikasikan secara umum software Akuntansi Accurate. Peserta kegiatan ini terdiri dari 

siswa siswi kelas XII Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jurusan Akuntansi se Jakarta 

Utara, yang akan diikuti oleh kurang lebih 300 siswa. 

 

Luaran kegiatan yang akan dicapai dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Siswa dapat memahami gambaran umum aplikasi software Akuntansi Accurate yang 

meliputi pengenalan awal Konsep & Fitur Accurate. 

2. Siswa dapat melakukan praktek persiapan Database Awal 

3. Siswa memperoleh pengalaman belajar melakukan praktek pencatatan beberapa transaksi 

perusahaan jasa dan dagang melalui aplikasi software Akuntansi Accurate. 
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METODE 

 

Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan di Auditorium Paisal Kamal Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi Indonesia Jakarta Jl. Kayu Jati Raya No 11 A, Rawamangun, Jakarta Timur, pada 

hari Senin, 2 Maret 2020 pukul 07.30-13.00 WIB. Dengan peserta workshop siswa kelas XII 

SMK Akuntansi se Jakarta Utara, jumlah peserta kurang/lebih 300 orang peserta. Bentuk 

kegiatan pelatihan aplikasi software akuntansi accurate. 

 

Bentuk kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah pelatihan menggunakan aplikasi komputer 

Akuntansi Accurate. Kegiatan ini meliputi ceramah dan simulasi untuk memberikan 

penjelasan secara umum aplikasi komputer Akuntansi Accurate kepada siswa siswi Sekolah 

Menengah Kejuruan jurusan Akuntansi se Jakarta Utara. 

 

Untuk melakukan evaluasi sejauh mana para peserta dapat menyerap materi pelatihan yang di 

sampaikan oleh pembicara, di awal pelatihan dilaksanakan pre test dan diakhir pelatihan 

dilaksanakan post test bagi para siswa, disamping itu kegiatan pelatihan ini juga melakukan 

diskusi dan Tanya jawab dengan para peserta. 
 

 

 

 
 

Pembicara Ibu Euis Komariah, SE., M.Ak., CAP.,CADE.,CAAT.,CTA.,ACPA 
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Foto bersama Ketua STEI 

 

Peserta Siswa SMK 
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PELAKSANAAN KEGIATAN 

 
 

Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini dilakukan melalui meliputi 4 (empat) tahapan, (P3M, 

2018) yaitu: 

1. Tahap Pengenalan keadaan, gambaran/situasi: 

Tim kegiatan pengabdian masyarakat berdiskusi untuk mengenal keadaan objek 

pengabdian masyarakat dan tanggung jawab tim yang melaksanakan pengabdian 

masyarakat. Hal-hal yang perlu di siapkan adalah : 

1) Pembicara siap untuk menjadi komunikator/penyuluh yang baik. 

2) Panitia mengetahui daerah kerjanya termasuk sasaran, budaya dan masalah- 

masalahnya. 

 
 

2. Tahap Perencanaan 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan adalah: 

1) Pembentukan kinerja penyuluhan. 

Tim pelaksana berkumpul untuk mengadakan pertemuan persiapan pelaksanaan 

dengan melibatkan pembicara dan anggota panitia. Tim pelaksana kemudian 

memberikan pembekalan mengenai maksud, tujuan, rancangan program kegiatan, dan 

beberapa hal teknis berkaitan dengan metode/teknik pelaksanaan. Tim pelaksana 

kemudian menyusun program kerja, rencana kerja, kalender kerja dengan merangkum 

5W yakni What (apa yang dilakukan), Where (dimana), When (kapan), Who (siapa), 

How (bagaimana). 

2) Sosialisasi kegiatan kepada pihak sekolah melalui perwakilan sekolah. Sosialisasi 

dilakukan dalam bentuk koordinasi dengan melakukan pertemuan dengan perwakilan 

pihak sekolah yaitu bagian humas dan guru wali kelas yang bersangkutan. 

3) Penyusunan program kegiatan workshop 

Berdasarkan hasil identifikasi, hasil analisis permasalahan yang ada, hasil analisis 

kebutuhan selanjutnya disusun program pelatihan. Penyusunan program pelatihan di 

buat sesuai dengan kebutuhan dari siswa-siswi SMK jurusan akuntansi. 

 
3. Tahap Pelaksanaan 

Tindakan dalam kegiatan ini berupa implementasi program. Kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan dalam implementasi program adalah memberikan pelatihan dengan melakukan 

penjelasan dan simulasi tentang aplikasi Akuntansi Accurate siswa SMK jurusan 

Akuntansi se Jakarta Utara. 

Dalam kegiatan ini pelatihan ini sebagai pembicara dalam pelatihan adalah ibu Euis 

Komariah, SE., M.Ak., CAP.,CADE.,CAAT.,CTA.,ACPA Penyaji memberikan 

penjelasan dengan menggunakan Power Point (PPT) juga simulasi penggunaan software 

aplikasi akuntansi accurate. Penyaji menjelaskan gambaran umum aplikasi software 

Akuntansi Accurate yang meliputi pengenalan awal Konsep & Fitur Accurate, kemudian 

menjelaskan bagaimana mempersiapkan database awal serta simulasi atas transaksi 

perusahaan jasa dan dagang melalui aplikasi software Akuntansi Accurate. Dalam 

pelatihan siswa dan siswi aktif mengajukan pertanyaan terkait penggunaan software 

accurate. Diharapkan setelah siswa- siswi mengikuti pelatihan software aplikasi akuntansi 

accurate ini, siswa- siswi bisa mengaplikasikan software accurate ini untuk melakukan 

pencatatan transaksi baik perusahaan dagang maupun perusahaan jasa. 
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4. Evaluasi Kegiatan 

Dari Kegiatan pengabdian masyarakat pelatihan software aplikasi akuntansi  accurate 

yang telah dilaksanakan kami melakukan evaluasi dengan melaksanakan pre test dan post 

test untuk mengetahui keberhasilan kegiatan pelatihan tersebut. Diharapkan dengan 

pelatihan ini siswa-siswi mendapatkan ketrampilan dalam menggunakan software aplikasi 

akuntansi accurate dan ilmunya bermanfaat untuk siswa-siswi SMK jurusan Akuntansi. 

 

 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Kegiatan pelatihan software aplikasi computer accurate untuk siswa- siswi SMK jurusan 

akuntansi diharapkan bermanfaat untuk menambah ketrampilan di bidang akuntansi dimana 

Siswa dapat memahami gambaran umum aplikasi software Akuntansi Accurate yang meliputi 

pengenalan awal Konsep & Fitur Accurate. Siswa dapat melakukan praktek persiapan 

Database Awal dalam proses pencatatan dengan software aplikasi akuntansi accurate ini dan 

Siswa memperoleh pengalaman belajar melakukan praktek pencatatan beberapa transaksi 

perusahaan jasa dan dagang melalui aplikasi software Akuntansi Accurate. 

 
 

UCAPAN TERIMAKASIH 

 

Pada akhir laporan kegiatan pengabdian masyarakat ini, kami menyampaikan terimakasih 

kepada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonseia (STEI) Jakarta. Ucapan terimakasih juga 

kami sampaikan kepada pembicara kegiatan pelatihan ini, ibu Euis Komariah, SE., M.Ak., 

CAP.,CADE.,CAAT.,CTA.,ACPA. Juga kepada para peserta siswa SMK Jurusan akuntansi 

se Jakarta Utara. 
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