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RINGKASAN 
 

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ialah untuk meningkatkan 
minat belajar akuntansi dan memberikan wawasan tentang pentingnya akuntansi pada 
komunitas Bina Iman Remaja Gereja Santo Ambrosius yang mana tergolong Generasi Z. 
Setelah kegiatan ini diharapkan anak-anak dapat tertarik untuk mengenal dunia 
akuntansi lebih luas, tidak memandang bahwa belajar akuntansi itu sulit serta dapat 
mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan penyuluhan dan pelatihan 
ini dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari dan mendapatkan respon yang positif serta 
antusiasme dari anak-anak Bina Iman Remaja Gereja Ambrosius. 

Permasalahan yang terekam dalam kegiatan ini adalah bahwa komunitas Bina 
Iman Remaja di Gereja Santo Ambrosius belum mendapatkan wawasan yang lebih luas 
tentang akuntansi dan kurangnya minat belajar akuntansi di kalangan Generasi Z karena 
mereka lebih menyukai teknologi seperti internet, media sosial dan gaming. Hasil 
pelatihan menunjukkan adanya penambahan pendidikan tentang akuntansi dan 
semangat belajar akuntansi di usia dini yang mana menjadi suatu hal yang penting dan 
menantang, karena mereka dituntut untuk memiliki ketelitian, kesabaran, serta 
kreativitas dalam bermain angka-angka. 

Untuk program keberlanjutan, dikarenakan pembelajaran akuntansi pada anak-
anak tidak cukup hanya diajarkan satu kali saja, maka dibutuhkan bimbingan dan 
dukungan dari orang dewasa maupun guru di sekolah. Memberikan kesempatan kepada 
anak untuk belajar akuntansi sejak dini dapat meningkatkan ketertarikan anak dalam 
berhitung, tidak menganggap akuntansi itu sulit untuk dipelajari dan dapat diterapkan 
dalam hidup sehari-hari seperti mengatur atau mengelola uang yang mereka miliki 
untuk keperluan diri mereka sendiri serta pengambilan keputusan secara bijak. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

  Di era globalisasi saat ini tentunya kita sudah tidak asing lagi mendengar kata 

"Akuntansi". Mengapa demikian? Karena memang erat sekali kaitannya antara 

globalisasi dengan ekonomi akuntansi. Akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, 

mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian 

dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan 

informasi tersebut (American Accounting Association, 2001). Akuntansi menjadi ilmu 

yang sangat penting karena berkaitan dengan aspek keuangan suatu usaha yang 

dijalankan.  

 Berbicara mengenai tingkat edukasi keuangan di Indonesia, bisa dikatakan masih 

cukup rendah. Gerakan Literasi Nasional yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan menyebutkan terdapat 6 (enam) literasi dasar yang wajib bagi anak, 

yakni baca tulis, numerasi, sains, digital, kebudayaan-kewargaan, dan finansial. Finansial 

disini bisa termasuk akuntansi. Banyak orang yang beranggapan bahwa akuntansi sangat 

sulit untuk dipahami. Tetapi bagi mereka yang telah berhasil memahami tentang 

akuntansi, mereka akan mengatakan akuntansi adalah sesuatu hal yang penting dan 

menantang, karena mereka dituntut untuk memiliki ketelitian, kesabaran, serta 

kreativitas dalam bermain angka-angka salah satunya untuk menyusun laporan 

keuangan. 

 Ilmu akuntansi tidak hanya diajarkan di sekolah. Edukasi mengenai akuntansi sangat 

penting dan perlu diajarkan sejak dini sebab faktanya memberi banyak manfaat seperti 

membuat anak menjadi lebih pintar, meningkatkan ketelitian pada diri anak dan 

menumbuhkan jiwa peduli anak pada lingkungan sekitar. Pemberian mata pelajaran 

akuntansi bisa dilakukan dengan cara edukasi sederhana. Untuk anak-anak usia dini 

mulai dari anak Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP) cukup 

diawali dengan mengajari bagaimana cara mengatur dan mengelola uang yang mereka 
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miliki untuk keperluan diri mereka sendiri, pembiasaan perilaku hidup hemat dalam 

penggunaan uang maupun barang serta melatih dalam pengambilan keputusan secara 

bijak. Hal tersebut berguna agar mereka dapat menentukan prioritas pemenuhan 

kebutuhan daripada keinginan yang juga disesuaikan dengan sumber daya yang ada.  

 Generasi Z atau Gen Z disebut sebagai generasi yang lahir setelah generasi Y. 

Kumpulan orang yang termasuk ke dalam generasi ini adalah mereka yang lahir di tahun 

1997 sampai dengan 2012. Umumnya mereka yang merupakan generasi Z disebut juga 

sebagai iGeneration atau generasi internet atau generasi net. Mereka selalu terhubung 

dengan dunia maya dan dapat melakukan segala sesuatunya dengan menggunakan 

kecanggihan teknologi yang ada. Generasi Z dikenal dengan beberapa karakteristik 

seperti mahir teknologi, suka berkomunikasi, mengumbar privasi, lebih mandiri, lebih 

toleran dan penuh ambisi (Widyananda, 2020). 

 Sehubungan dengan hal tersebut, komunitas Bina Iman Remaja di Gereja Santo 

Ambrosius yang rata-rata memiliki rentang usia 10 sampai dengan 15 tahun, mempunyai 

kesempatan untuk belajar akuntansi. Hal ini dikarenakan anak-anak di komunitas Bina 

Iman Remaja ini belum memiliki wawasan tentang akuntansi dan kurangnya minat 

belajar akuntansi karena lebih tertarik pada dunia gaming, internet dan media sosial 

mengingat salah satu karakteristik mereka sebagai Generasi Z yang mahir teknologi. 

Dengan rentang usia yang dikategorikan Generasi Z tersebut maka diyakini dapat 

menjadi sasaran yang baik untuk mendapatkan materi pelatihan ini. 

 

1.2 Tujuan dan Manfaat Pengabdian Masyarakat 

 Berdasarkan analisis situasi atau masalah diatas, kegiatan ini bertujuan untuk 

memberikan pengetahuan tentang akuntansi, peran akuntansi dalam perekonomian 

Indonesia dan pentingnya praktik akuntansi dalam kehidupan sehari-hari serta 

mengkombinasikan kemampuan dalam mengaplikasikan teknologi dengan ilmu 

akuntansi seperti mengakses internet tidak hanya untuk media sosial atau gaming saja 

melainkan untuk keperluan ilmu akuntansi. 
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Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini adalah: 

1. Mendapat wawasan yang lebih luas tentang akuntansi dan peran akuntansi dalam 

perekonomian Indonesia. 

2. Memberikan pandangan bahwa akuntansi bukanlah hal yang sulit untuk dipelajari 

melainkan sesuatu yang menarik dan menantang. 

3. Menambah semangat dan antusiasme anak untuk belajar akuntansi di tengah 

tantangan/godaan zaman sekarang yang pada dasarnya lebih tertarik pada internet 

untuk bermain game dan media sosial. 

4. Menumbuhkan karakter dan pribadi yang cerdas, jujur, teliti, paham mengenai 

ekonomi dan mampu menyikapi serta membuat perubahan ekonomi di Indonesia 

menjadi lebih baik. 

 

1.3 Kondisi Mitra Pengabdian 

Gereja Katolik Santo Ambrosius resmi ditetapkan menjadi Paroki Villa Melati Mas 

pada tanggal 21 Februari 2017 berlokasi di Villa Melati Mas Blok O6 No. 26, Jelupang, 

Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten. Gereja Ambrosius memiliki visi 

yaitu sebagai paguyuban umat beriman yang peduli, berbagi dan merakyat. 

Adapun Misi dari Gereja Ambrosius adalah: (1) Meningkatkan habitus doa dalam 

keluarga dan lingkungan; (2) Meningkatkan kesadaran umat untuk terlibat dalam 

kehidupan menggereja; (3) Mengembangkan potensi umat dalam membangun 

semangat persaudaraan sejati dan berbelarasa melalui tata pelayanan gembala baik dan 

murah hati; (4) Membangun persaudaraan yang erat dalam masyarakat untuk 

menghadirkan wajah Allah yang penuh kerahiman; dan (5) Mengembangkan semangat 

kepedulian terhadap lingkungan hidup. 

Gereja Ambrosius memiliki beberapa persekutuan atau komunitas antara lain 

Komsos (Komunikasi Sosial), BIA (Bina Iman Anak), BIR (Bina Iman Remaja), EJ (Emmaus 

Journey), OMK (Orang Muda Katolik) dan Lansia. Yang menjadi sasaran dalam pelatihan 

ini adalah komunitas (BIR) Bina Iman Remaja. Pada saat survei tanggal 29 Januari 2022, 

jumlah anak yang ada di komunitas Bina Iman Remaja Gereja Ambrosius ialah sebanyak 

32 anak dengan rentang usia 10 sampai dengan 15 tahun.  
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BAB II 

PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

2.1 Bentuk Kegiatan 

 Bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini 

adalah pelatihan tentang “Meningkatkan Minat Belajar Akuntansi Generasi Z” berupa 

pemberian materi melalui media gambar, video serta animasi-animasi menarik yang 

mudah dicerna oleh anak-anak. 

 

2.2 Sasaran 

 Sasaran dalam kegiatan ini adalah anak – anak remaja yang tergolong generasi Z 

yakni dengan rentang usia 10 – 15 tahun di komunitas Bina Iman Remaja Gereja Santo 

Ambrosius. 

 

2.3 Output dan Outcome 

Output atau hasil yang diperoleh setelah pelaksanaan kegiatan ini adalah anak – 

anak Bina Iman Remaja ini dapat memahami tentang akuntansi, dimulai dari pengertian, 

peran penting akuntansi, kemudahan belajar akuntansi, praktik akuntansi dalam hidup 

sehari-hari, serta memanfaatkan teknologi tidak hanya untuk bermain game dan media 

sosial melainkan juga eksplorasi ilmu akuntansi. Meskipun ada beberapa kendala yang 

dialami dalam kegiatan ini seperti keterbatasan waktu pelatihan serta fasilitas yang 

minim yakni melalui daring (online) menggunakan aplikasi Zoom, namun kegiatan ini 

dapat dikatakan berhasil. Diperlukan upaya lebih kreatif dan menarik dalam 

penyampaian materi seperti video animasi sehingga membuat anak-anak tetap fokus. 

Indikator keberhasilan kegiatan pelatihan ini terlihat dari ketertarikan dan antusiasme 

anak-anak saat diskusi dan sesi tanya-jawab. 

 Sedangkan outcome atau hasil yang diperoleh dalam jangka pendek maupun 

panjang dengan mengajarkan akuntansi pada anak usia dini ialah agar nantinya anak-

anak tersebut sebagai generasi penerus bangsa mampu tumbuh menjadi pionir, pribadi 
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yang lebih cerdas, berkarakter, jujur, teliti, paham mengenai ekonomi dan mampu 

menyikapi serta membuat perubahan ekonomi di Indonesia menjadi lebih baik. 

 

2.4 Deskripsi Proses Kegiatan 

 Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa pelatihan dengan tema 

Meningkatkan Minat Belajar Akuntansi Generasi Z di komunitas Bina Iman Remaja 

Gereja Santo Ambrosius. Pelatihan ini dilakukan melalui daring (online) menggunakan 

aplikasi Zoom dan diikuti oleh 24 peserta. Proses Kegiatan dibagi menjadi tiga bagian, 

yang dijelaskan sebagai berikut: 

 

1) Persiapan 

 Sebelum pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat, dilakukan persiapan dan 

observasi terlebih dahulu dengan meminta izin Pastor Paroki Gereja Santo Ambrosius. 

Alasan pemilihan sasaran peserta kegiatan adalah karena adanya informasi untuk 

menambah pengetahuan anak-anak Bina Iman Remaja di Gereja Santo Ambrosius 

tentang ilmu akuntansi. Dari hasil observasi diperoleh informasi jumlah anak-anak 

remaja sebagai peserta kegiatan ialah sebanyak 24 orang. Persiapan kegiatan pelatihan 

meliputi: 

a. Pada tanggal 29 Januari 2022 dilakukan kegiatan survei ke Gereja Santo Ambrosius 

yang berlokasi di Villa Melati Mas Blok O6 No. 26, Jelupang, Kec. Serpong Utara, 

Kota Tangerang Selatan 

b. Permohonan izin melaksanakan pengabdian masyarakat kepada Pastor Paroki 

Santo Ambrosius yaitu Rm. Yosef Natalis Kurnianto, Pr. 

c. Setelah berbagai pertimbangan, karena Gereja masih ibadah melalui daring 

(online), maka untuk kegiatan pengabdian ini pun hanya mendapatkan izin melalui 

daring (online) juga. 

d. Persiapan materi pelatihan dan link Zoom yang disebarkan ke komunitas Bina Iman 

Remaja Gereja Santo Ambrosius. 
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2) Pelaksanaan 

 Kegiatan pelatihan dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2022 mulai pukul 10.00 

sampai dengan 12.30 WIB melalui daring (online) dengan menggunakan aplikasi Zoom. 

Peserta kegiatan diikuti sebanyak 24 peserta yang terdiri dari komunitas Bina Iman 

Remaja Gereja Santo Ambrosius. Kegiatan pelatihan meliputi: 

a. Pembukaan dan perkenalan dengan anak-anak Bina Iman Remaja Gereja Santo 

Ambrosius yang menjadi perserta kegiatan. 

b. Materi pengenalan tentang pengertian akuntansi, peran akuntansi dalam 

perekonomian Indonesia, kemudahan dalam belajar akuntansi, manfaat dan praktik 

akuntansi dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan teknologi internet untuk 

mengeksplor dunia akuntansi. 

c. Sesi diskusi dan tanya jawab dengan peserta kegiatan pelatihan. 

 

3) Penutup 

 Setelah pemberian materi, sesi tanya jawab, dan praktik dilanjutkan dengan 

penutup yaitu foto bersama melalui aplikasi Zoom. 

 

2.5 Keberlanjutan Program 

 Untuk keberlanjutan program, dari kesepakatan bersama antara pelaksana 

kegiatan dengan mitra pengabdian dinyatakan selesai. 

 

2.6 Rekomendasi Rencana Tindak Lanjut 

 Sebagai rekomendasi rencana tindak lanjut, selain pelatihan yang diselenggarakan 

ini, diharapkan sekolah bisa menjadi salah satu faktor yang mampu menunjang anak 

untuk belajar memahami mata pelajaran akuntansi sejak dini. Penerapan edukasi ini 

akan sangat membantu anak ketika nantinya mendapat mata pelajaran akuntansi di 

Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK). 
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BAB III 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1 Kesimpulan 

 Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang wajib dilakukan 

oleh seorang Dosen dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan 

pengabdian masyarakat dilaksanakan secara mandiri pada tanggal 05 Februari 2022 

melalui daring (online), dengan peserta kegiatan komunitas Bina Iman Remaja Gereja 

Santo Ambrosius. Peserta kegiatan terdiri dari 24 anak usia remaja. Keberhasilan 

pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini terlihat dari ketertarikan dan 

antusiasme peserta dengan pertanyaan-pertanyaan saat diskusi dan sesi tanya jawab 

berlangsung. 

 

3.2 Saran 

Berdasarkan pelatihan yang telah dilaksanakan ini, beberapa saran yang dapat 

diberikan yaitu: 

1. Diperlukan motivasi dan bimbingan baik dari orang tua maupun guru di sekolah 

dalam memahami ilmu akuntansi baik secara teori maupun praktik di kehidupan 

sehari-hari yang mana memiliki banyak manfaat terutama menumbuhkan karakter 

si anak sejak dini.  

2. Disarankan kegiatan sejenis juga dapat dilaksanakan di komunitas lainnya terutama 

golongan Generasi Z mengingat mereka adalah generasi penerus bangsa dan seiring 

dengan kemajuan ilmu teknologi yang semakin berkembang di zaman sekarang 

diyakini dapat mempermudah proses belajar mereka tentang akuntansi dan tidak 

hanya digunakan untuk bermain game atau mengakses media sosial. 

3. Sudah seharusnya pula masyarakat Indonesia berlomba-lomba meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia (SDM) agar mampu bertahan di era globalisasi dan 

revolusi industri 4.0 seperti saat ini. Perlu diingat bahwa kemajuan suatu bangsa 

sangat bergantung pada generasi penerus bangsa itu sendiri. 
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